
INSTRUKCJA STOSOWANIA 1. Przeczytaj szczegółowe informacje 
dotyczące stosowania produktu, 
zamieszczone w planie higieny oraz  
na etykiecie.

2. Podczas stosowania produktu, nosić 
odpowiednią odzież ochronną.

3. Przygotuj roztwór roboczy rozcieńczając 
od 50-150 ml produktu Magic maxx  
na 10L wody. W przypadku uporczywych 
zabrudzeń, należy zwiększyć stężenie.

4. Do ręcznego mycia posadzek polecamy 
stosowanie produktu razem z nakładkami 
Ecolab typu rasanTEC.

5. Do mycia powierzchni, polecamy 
stosowanie roztworu roboczego Magic 
maxx oraz naszych kodowanych kolorem 
ściereczek w celu uniknięcia skażenia 
krzyżowego.

6. Spłukiwanie nie jest konieczne. Pozostawić 
powierzchnię do wyschnięcia.

UWAGI SPECJALNE / INFORMACJE
Nie wolno stosować produktu do metali 
kolorowych. 
Produkt nadaje się do posadzek 
zabezpieczonych w stężeniu 0,5-1,5%.  
Przed użyciem sprawdzić kompatybilność 
w mało widocznym miejscu. 
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego!
Karta charakterystyki produktu dostępna na 
życzenie u producenta. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpiecznego stosowania produktu znajdują 
się na etykiecie lub w karcie charakterystyki.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Zalecana temperatura przechowywania produktu 
od 0° do 40°C. Wartość pH (konc.): 10,5

OPAKOWANIE HANDLOWE
2 x 5l / 12 x 1l 

KOD PRODUKTU
304544 / 304548

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA CZYSZCZĄCE DO POWIERZCHNI
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.
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Magic
ŚRODEk MYJĄCY O SILNYCH 
WłAŚCIWOŚCIACH ZWILżAJĄCYCH 
POWIERZCHNIę
Magic maxx to skoncentrowany środek myjący o silnych właściwościach zwilżających 
powierzchnie, nie wymagający spłukiwania, do mycia zarówno ręcznego jak i maszynowego. 
Produkt Magic maxx na bazie najnowszej generacji aktywnych substancji czynnych, niezwykle 
skutecznie i szybko usuwa brud zapewniając mytym powierzchniom wyjątkową czystość, w tym 
także powierzchniom porowatym. Składniki produktu Magic maxx są przyjazne dla środowiska, 
charakteryzują się doskonałą kompatybilnością materiałową, produkt posiada przyjemny zapach. 
Produkt spełnia wymagania normy DIN 18032. 
To wszystko wpływa na rezultaty mycia oraz komfort użytkownika. Magic maxx czyści 
powierzchnie, usuwa zanieczyszczenia pochodzenia przemysłowego oraz zapobiega 
ponownemu powstawaniu zabrudzeń.
Zastosowanie: do codziennego i okresowego mycia wszystkich powierzchni wodoodpornych; 
produkt można stosować w obiektach typu: biurowce, supermarkety, obiekty przemysłowe, 
placówki użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, itp. Idealny do błyszczących i matowych płytek 
ceramicznych w miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu.
n  CZYSTOść – produkt o doskonałych właściwościach myjących o szerokim zastosowaniu,  

także w przemyśle.
n  BEZPIECZEŃSTWO – produkt kodowany kolorem z etykietą wielojęzykową gwarantującą 

bezpieczeństwo użytkownika.
n  WYDAJNOść – dobre efekty mycia już w stężeniu 0,5%, optymalizacja zużycia produktu.
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