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FLOOR 
Tekutý neutrálny prípravok na čistenie podláh  

v profesionálnej hygiene a potravinárskom priemysle 

 
 
CHARAKTERISTIKA 
 
FLOOR je univerzálny tekutý nepenivý prípravok na báze alkoholu vhodný k vysoko 
účinnému čisteniu podláh znečistených bežnými i zaschnutými nečistotami. Veľmi dobre 
odmasťuje a čistí všetky typy podláh z keramickej dlažby, mramoru a žuly vrátane linolea a 
podláh ošetrených voskom a po vykonanom čistení nezanecháva v priestore nežiaduce 
pachy. 
 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
FLOOR sa používa pri ručnom čistení pomocou bežných mopov v doporučenej dávke 20 
gramov na 1 liter vody. Po aplikácii prípravku sa obvykle neodporúča následný oplach 
vodou. Prípravok je taktiež možné použiť v podlahových čistiacich automatoch, v ktorých sa 
dávka nastavuje podľa doporučení výrobcu zariadenia a type a stupni znečistenia podlahy. 
V prípade veľmi silného znečistenia podlahy je možné použiť FLOOR neriedený priamo na 
znečistený povrch podlahy. 
 
 
VLASTNOSTI PRÍPRAVKU 
 

Zloženie zmes alkoholov, EDTA, povrchovo aktívne látky, stabilizátor 

Vzhľad číra kvapalina 

Farba modrá 

pH (100%) 10,0 ± 0,5 

Merná hmotnosť 1,00 ± 0,05 g/cm3 (20°C) 

Rozpustnosť rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere 

 
 
BEZPEČNOSŤ 
                   
Nikdy nemiešajte FLOOR s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných 
údajov k prípravku FLOOR a riaďťe sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich 
likvidáciou.    
 
 
SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA 
 
Prípravok FLOOR skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 25°C. Nevystavujte 
priamemu slnečnému žiareniu. Doba použitelnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby. 
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BALENIE 
 
Prípravok FLOOR je dodávaný v balení: kanister a sud. 
 
 

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o 
prípravku. 

 

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré 
nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť 
výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní 
výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostená 
vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri 
zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené. 
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