
Πληροφορίες για το προϊόν RIR Classic

FloorPro RIR Classic Βιομηχα-
νικό Καθαριστικό

Το RIR Classic είναι ένα πανίσχυρο καθαριστικό για βιομη-
χανικούς σκοπού, με␍                φρέσκο   άρωμα. Συνιστάται 
για όλους τους τύπους αλκαλικά ανθεκτικών επιφανειών 
και␍                επενδύσεων σκληρών δαπέδων.

Ιδιότητες

■ πολύ καλή καθαριστική δράση
■ Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
■ Dιαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού
■ Απομακρύνει σχολαστικά το λάδι, το λίπος, την αιθάλη και όλους τους 

τύπους ακαθαρσιών

Πεδία εφαρμογής:

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών 

και γκαράζ:
Καθαρισμός δαπέδου

Καθαρισμός κτιρίων: Καθαρισμός δαπέδου

Βιομηχανία: Καθαρισμός δαπέδου

Μεταφορείς και οδηγοί λεωφο-

ρείων:
Καθαρισμός δαπέδου

Επιλογές χρήσης

■ Χειρωνακτική
■ Μηχανές περιποίησης δαπέδου

pH

11.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
συμπυκνωμένο όξινο ήπια όξινο ήπια αλκαλικό αλκαλικό

Κωδικός

10 l 3.334-103.0



Πληροφορίες για το προϊόν RIR Classic

Εφαρμογή:

Μηχανές περιποίησης δαπέδου

■ Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
■ Καθαρίστε την κατάλληλη βούρτσα/roller/pad και το σύστημα αναρρόφη-

σης
■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Στις μηχανές DOSE, ρυθμίστε τη δοσολογία μόνο στη συσκευή
■ Καθαρίστε την επιφάνεια σε επικαλυμμένες στρώσεις.

Χειρωνακτικά- υγρό σκούπισμα

■ Χύστε νερό μέσα σε έναν κουβά και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότη-
τα καθαριστικού

■ Καθαρίστε την επιφάνεια με ύφασμα βουτηγμένο σε καθαριστικό.

Οδηγίες χρήσης:

■ Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του 
υλικού

■ Μην εφαρμόζετε σε ξύλο, λινόλαιο ή κερωμένο δαπεδο παρκέ
■ Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες ευαίσθητες σε αλκάλια
■ Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
■ Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

■ H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.

■ P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
■ P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνι-

κούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Dελτίο Dεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Dοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα: Μέθοδος καθαρισμού: Αρχικό μείγμα: Dοσολογία: Μόλυνση: Απόδοση:

1000 ml Καθαρισμός συντήρησης 1-2 % Μέσσαιο 5000 m²

1000 ml Καθαρισμός συντήρησης 1 % Ελαφρύ 10000 m²

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες
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