
COD   40828 DETERGENT ANTIALUNECANT AS 22

e 

Produs pentru întreținerea zilnică usoară si rapidă a pardoselilor lustruite, semilustruite sau ceruite din 
marmură, granit, alte pietre naturale, piatră recompusă, mozaic (terrazzo). Conceput cu o formulă 
exclusivă ce combină curățarea, acțiunea de ceruire  și efectul antialunecant. Revigorează culoarea și 
luciul podelelor, le protejează de amprente și de urmele lăsate de uzura zilnică. Este rezistent la spălarea 
cu detergenti neutri. Conține un aditiv special care reduce alunecarea pardoselilor uscate.*

Poate fi utilizat manual sau cu masina in spații casnice si in supermarket-uri, malluri, cinematografe, 
aeroporturi, centre comerciale si alte zone intens traficate etc.   

Disponibil in ambalaj de 1lt, 5lt . Utilizare: Aplicare manuală: se dilueaza produsul intr-o proporție intre 
1:30 si 1:50 in apa calduță, in funcție de gradul de murdarie si de traficul pe respectiva pardoseală. 
Intindeți produsul in mod uniform cu un mop curat standard (cod 41350/C) sau cu buzunar (cod 41341/xx), 
asteptați sa se usuce si apoi lustruiți cu o carpă din lană sau cu o masină de lustruit. Aplicare cu masina: 
se dilueaza produsul ca mai sus direct in rezervorul masinii. Se aplică folosind un monodisc echipat cu un 
pad alb (cod 40546/AL) sau un disc din bumbac (cod 46566). Dupa aplicare suprafata nu trebuie clătită. 

  Cu     1   litru      d e   produs    se   poate trata  200-300  mp.

* Fiind un produs de întreț inere, acesta nu respectă  standardele de alunecare.

Accesoriile cele mai des utilizate: 

41350/C 

41350/F 

Mop de bumbac cu maner cu prindere prin clips
sau filet. 

46567 Burete abraziune 
medie

46572 Galeata din plastic pentru mop rezistenta la 
socuri, pentru spalare. Capacitate de 14 litri 

41341/xx
Mop special cu 
buzunar: cm 30 - 
40 - 60 - 90 - 120 
cm. Optional:
husele de rezerva

40934/OLN

Limpia 13 este un model compact ce poate fi 
folosit pentru toate sarcinile de spalare. Greutatea 

redusa si manevrabilitatea fac din aceasta o 
unealta indispensabila. 

46566 disc bumbac 

41562 

Maşină pentru spălarea/uscare a pardoselilor.
Sunt incluse 1 perie de spalat + 1 disc tragator de 

paduri. 
40546 Paduri pentru 

lustruit,  curatat
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"VIDEO"

https://www.youtube.com/watch?v=GsZMTdNTb8g



