
SURE® Floor Cleaner
Padozattisztító szer

Termékleírás
A SURE Floor Cleaner az egyedi SURE termékkör tagja, mely 100%-osan lebomló *, 
növényi alapú összetétellel rendelkező professzionális tisztítószereket kínál minden 
napi tisztítási feladat elvégzésére. A SURE Floor Cleaner egy fékezett habzású 
padozattisztító szer koncentrátum, mely minden vízálló padlófelület tisztítására 
alkalmas. Kézi és gépi alkalmazásra is megfelelő.

Legfontosabb tulajdonságok
• Nem hagy szermaradványokat és lerakódásokat a padlón 
• Fékezett habzásának köszönhetően hatékonyan tisztít
• Illat- és színezőanyagmentes
• Megújuló forrásokból származó, növényi alapú összetevőket tartalmaz
• 100%-osan lebomlik és természetes módon komposztálódik 
• Környezeti veszély szempontjából nem besorolt, a felhasználásra vonatkozóan 

nem rendelkezik biztonsági figyelmeztetéssel

Előnyök
• Koncentrált összetétele gazdaságos használatot tesz lehetővé
• Minden vízálló padlófelületen biztonságosan használható
• Csillogó padlófelületet hagy maga után, nem szürkíti el a padlókat
• A környezetre gyakorolt hatása alacsony

Használati útmutató
Adagolás:
A tisztítószert a vízzel feltöltött vödörbe/tartályba adagolja. 
Min. adagolás 2,5 ml / liter oldat.  
Erős szennyeződés esetén a koncentráció 0,25–1%-ig emelhető (10 ml/1l).
Alkalmazás:
Gépi/vödrös tisztítás: A nagyobb felületeket súrológéppel és/vagy moppal 
tisztítsa. A még nagyobb hatékonyság érdekében a mopokat használat előtt 
mosógépben kezelheti SURE Floor Cleaner oldattal. A nagyon szennyezett 
felületekre a takarítás előtt szóróflakon segítségével vigye fel az oldatot és hagyja 
pár percig hatni.



Technikai adatok
Megjelenés:   sárga folyadék
pH (töményen):   9.4 +/- 1
Relatív sűrűség (20°C-on):   1,02 g/cm³
Viszkozitás (20°C-on):   <50 mPa.s
A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló Biztonsági Adatlap tartalmazza.  
Kizárólag intézményi felhasználásra. Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó.  
Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket.

Termék kompatibilitás
A használati útmutatóban foglaltak betartása mellett a SURE Floor Cleaner minden vízálló felület és anyag tisztítására alkalmas. 
Ne használja víz-érzékeny felületeken (pl. kezeletlen fa, parafa). Bizonytalanság esetén ellenőrizze a szer kompatibilitását az adott 
felületen egy kevésbé látható helyen.

Környezeti információ
*: A SURE Cleaner & Degreaser az OECD 301B tesztjének megfelelően 100%-osan biológiailag lebomló. 
A termékben található felületaktív összetevők az EU EK 648/2004. sz. jóváírásának megfelelően biológiailag lebomlók. 
Az EU Ecolabel jóváhagyás regisztrálása folyamatban van.

Elérhető kiszerelések
A SURE Floor Cleaner 1 literes flakonos, és 5 literes kannás kiszerelésben érhető el. Mindkét csomagolás újrahasznosítható, az 5 
literes kannából pedig újratölthető az 1 literes flakon a napi tisztítás megkönnyítésére.
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