
SPOSÓB UŻYCIA DO STOSOWANIA WRAZ Z JEDNOSTKĄ 
DOZUJĄCĄ ECOLAB
Twój specjalista z Ecolab ustawi system 
dozujący w sposób odpowiadający Twoim 
określonym potrzebom związanym z myciem.
1.   Sprawdź wytyczne dotyczące higieny 

oraz szczegółowe informacje na temat 
stosowania, umieszczone na etykiecie 
produktu.

2.   Korzystając z produktu, stosuj 
odpowiednią odzież ochronną. 

3.   Zamieć posadzkę, by usunąć wszelki 
gruboziarnisty brud.

4.   Napełnij pojemnik maszyny na czystą 
wodę roztworem środka czyszczącego, 
wykorzystując do tego celu wąż 
napełniający stacji dozującej Maxi Quick 
Fill. Do codziennego mycia stosuj roztwór 
0,5-2% Neomax N, w zależności od 
konkretnych potrzeb danego miejsca  
oraz stopnia zbrudzenia.

5.   Stosuj maszynę do szorowania myjąc 
posadzke i jednocześnie zbierając roztwór.

6.   W kątach i po bokach, stosuj Neomax N 
wraz z podwójnym wiadrem na kółkach 
oraz mopem Rasantec. 

7.   Płukanie nie jest konieczne. 

UWAGI/INFORMACJE SPECJALNE
Zanim przystąpisz do czyszczenia, sprawdź 
tolerancję materiałową na niewielkim i mało 
widocznym odcinku.
Umieść stojak ostrzegawczy „Uwaga! Mokra 
podłoga” i pozostaw go do momentu 
całkowitego wyschnięcia posadzki.
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
Karta charakterystyki substancji dla 
użytkowników profesjonalnych dostępna 
na życzenie. Produkt w całości łatwo 
ulega biodegradacji, a także prztworzeniu 
w oczyszczalni ścieków.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWIE
Dodatkowe informacje oraz zalecenia 
związane z bezpieczeństwem znaleźć 
można na etykiecie produktu oraz karcie 
charakterystyki.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Zalecana temperatura przechowywania wynosi 
od  -5 do 40oC  
Wartość pH (konc.): 6,8 - 7,4

OPAKOWANIE HANDLOWE
Kanister o poj. 10 l, symbol 3020770
Beczka o poj. 200 kg, symbol 3000760

PROFESJONALNE SYSTEMY CZYSZCZENIA BUDYNKÓW
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.
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Neomax N
NEUTRALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY  
DO POSADZEK
Neomax N jest niskopieniącym środkiem do codziennego mycia posadzek. Szczególnie zalecany 
przy zastosowaniu automatów czyszczących. Odznaczając się neutralnym pH, Neoamx N jest 
materiałowo przyjazny, nadaje się do każdego rodzaju posadzki oraz do wszystkich typów 
maszyn. Dzięki wysokiej skuteczności, Neomax N czyści szybko, schnie nie pozostawiając smug, 
a jedynie przyjemny kwiatowy zapach. Stacja dozująco-napełniająca Maxi Quick Fill zapewnia 
skrócenie nieproduktywnego czasu nawet o 90%, a także gwarantuje precyzyjne dozowanie 
produktu skutkujące jednolitymi i kosztowo efektywnymi wynikami czyszczenia.
Obszar zastosowania: do mycia wszystkich wodoodpornych, a szczególnie błyszczących 
posadzek.
n  WYDAJNOść - Neomax N w połączeniu ze stacją dozującą Maxi Quick Fill zapewnia 

szybkie czyszczenie dużych powierzchni z przewidywalnymi kosztami czyszczenia.
n  BEZPIECZEŃSTWO- dzięki dozownikowi Maxi Quick Fill użytkownik unika bezpośredniego 

kontaktu z produktem.
n  SKUTECZNOść - zastosowanie składników o szybkim czasie reakcji zapewnia dogłębne 

i szybkie czyszczenie posadzek.


