
 

PU Cleaner

1. Prezentarea produsului

Agent chimic pentru curăţarea podelelor proaspăt instalate şi pentru întreţinerea podelelor 
tratate de către fabrică cu poliuretan. Îndepărtează murdăriile, grăsimile, urmele de pantofi. 
Îndepărtează complet reziduurile. 

2. Zone potrivite pentru aplicarea produsului

Pentru podele tari tratate de către producător cu poliuretan sau pentru podele tratate cu PU 
Sealer. 

3. Modul de aplicare

Curăţare după instalare: 
Măturaţi murdăriile mai mari sau folosiţi un aspirator. În cazul petelor persistente diluaţi PU 
Cleaner în proporţie de 1:10 (1l într-o găleată de 10l) în funcţie de nivelul murdăririi puteţi 
reduce concentrarea. Curăţaţi podeaua cu soluţie şi lăsaţi puţin să se usuce. Apoi trataţi 
suprafaţa cu o perie mai dură. În cazul suprafeţelor mai mari folosiţi un aparat Wood Master 
cu un tampon roşu sau cu o perie mai dură. Curăţaţi podeaua de murdării cu un mop 
absorbant. În cazul suprafeţelor mai mari folosiţi un aparat prevăzut cu Spray extractor. După 
aceea ştergeţi podeaua cu apă curată pentru neutralizare.

Uzanţă: aprox. 1l= 50-100 m²

Curăţare zilnică: 
Diluaţi PU Cleaner în proporţie de 1:200 (50ml într-o găleată de 10l) şi ştergeţi podeaua cu 
această soluţie. Concentrarea poate fi redusă la  1:400 (25ml într-o găleată de 10l) dacă 
utilizaţi un aparat complet automat.

Uzanţă: 1l= 1000 m²

Notă:  Nu este recomandat să utilizaţi soluţia de curăţare pe suprafeţe sensibile (ca şi mobilier 
din lemn sau metal).
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PU Cleaner

5.  Calitatea produsului a fost testată de 
Institutul de cercetare şi confirmare a produselor în domeniul comercial “Forschungs- und 
Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR)".

Mărimea canistrei
Canistră de 5l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informaţiile de mai sus, referitoare la modul de folosire, au la bază descoperiri recente ale 
tehnologiei de curăţare şi propria noastră experienţă. Dacă acest produs este folosit conform 
instrucţiunilor de utilizare, suprafaţa supusă curăţării nu va fi deteriorată în niciun fel. Modul 
în care produsul nostru este folosit depinde numai de dumneavoastră. Consumatorul este 
obligat să testeze produsul înainte de folosire pentru a verifica dacă corespunde cerinţelor. 
Informaţiile oferite de noi nu ne obligă şi prin urmare nu pot fi folosite împotriva companiei în 
cazul unei pagube. Aceasta include şi neregularităţile privind protejarea părţilor terţe. 
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