
Clinex S5
Uniwersalny, odtłuszczający 
preparat czyszczący

Wysokoskoncentrowany, uniwersalny płyn czyszczący przeznaczony do 
usuwania wszelkiego rodzaju uporczywych zabrudzeń. Poprzez zasto-
sowanie różnych rozcieńczeń z wodą doskonale nadaje się do mycia 
gruntownego jak również do codziennego utrzymania czystości.

Zastosowanie:
Do doczyszczania silnie zaolejonych posadzek przemysłowych, elewacji 
budynków, mycia maszyn, urządzeń, silników oraz podzespołów mecha-
nicznych i samochodowych.

  MYCIE 
	 	 CIŚNIENIOWE

1. Umieść płyn myjący  w myjce ciśnieniowej (w zależności od 
rodzaju urządzenia - zgodnie z instrukcja obsługi urządzenia 
myjącego). 

2. Ustaw dozowanie odpowiednio do stopnia zabrudzenia. 
3. Spryskać preparatem czyszczoną powierzchnię, 
4. Pozostaw preparat na około 1 minutę, nie dopuszczając do 

wyschnięcia preparatu
5. Następnie zmyć pod ciśnieniem silnym strumieniem wody.

• Tylko do użytku profesjonalnego.
• Uwaga: Produkt może po czasie zmieniać 

zabarwienie, nie jest to wadą produktu i nie 
wpływa na jego jakość i właściwości myjące 

• Przed użyciem środka sprawdzić działanie 
środka na niewielkiej powierzchni.

• W trakcie mycia należy umieścić znak 
UWAGA – MOKRA PODŁOGA i pozostawić 
go w umytym miejscu aż do całkowitego wy-
schnięcia powierzchni.

Bezpieczeństwo:
• Nie mieszać z innymi produktami
• Dodatkowe informacje zamieszczone są  

w karcie charakterystyki produktu

Warunki	przechowywania/magazynowania

• Przechowywać produkt w temperaturze od 
5 do 35°C

• Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, 
SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu 

Dostępne	opakowania: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L,
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Sposób	użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć.
Czyszczenie posadzek 5-50 ml/1 L
Mycie maszyn przemysłowych 5-100 ml/1 L

      Mycie części zewnętrznych silników 1-10ml/1l.
UWAGA!
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  MYCIE 
 	 RĘCZNE

1. Przed rozpoczęciem mycia ręcznego należy powierzchnię za-
mieść lub odkurzyć

2. Zanurzyć mop, gąbkę w roztworze roboczym preparatu oraz 
lekko wycisnąć

3. W przypadku mycia posadzki stosować metodę ósemkową 
umyć odpowiednią wielkość powierzchni (nie więcej niż 25 m2)

4. Wypłukać mop w wodzie oraz wycisnąć w wyciskarce.


