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H Y G I E N

F T 4 
FLOORTEC

GUM

Отстраняване на промишлени петна, следи от 
гуми и следи от масла

 СВОЙСТВА
�Лесно премахва следи от гуми на мотокари, 
камиони, автомобили, микробуси от индустриални 
подове. 
�Благодарение на силната си миеща сила, 
FLOORTEC GUM е напълно подходящ за почистване 
на много мръсни индустриални подове.

Видове повърхности: 
Индустриални подове с покритие от бетон, смола, 
епоксидни смоли или полиуретан, тухли, керемиди, 
както в складове, така и на паркинги. Да не се 
използва върху покрития на базата на битум.

Употреба (и): индустрия, складове, логистични 
центрове, сервизи, гаражи, фитнеси и др.

 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Силно замърсяване: 
Разредете до 50% във вода, Напръскайте разтвора 
на пода и оставете да работи в продължение на 5 до 
10 минути. Повторете процеса, ако подът е твърде 
абсорбиращ. След това, почистване на пода с едно-
дискова машина, оборудвана с абразивна зелена 
подложка, или твърда четка. След това се измива 
с HFT1 FLOORTEC 1 с помощта на подопочистваща 
машина. Ако е необходимо, изплакнете с бистра 
вода.
Нормално замърсяване: 
Разрежда се 5 до 10% с вода и се използва или с 
подопочистваща машина или се измива на ръка. 
Нанася се и се оставя да подейства няколко минути, 
след това се измива с HFT1 FLOORTEC 1. Ако е 
необходимо, изплакнете с бистра вода.

За по-подробна информация, моля консултирайте 
се с нашата техническа поддръжка.  Съхранение: 
да се съхранява плътно затворен и защитен от студ, 
замръзване, UV лъчи и топлина на проветриво място.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Физично състояние:  течно
Цвят: безцветен
Мирис: характерен
pH: ca.9 - Плътност: ca.0,95
Парфюм: зелен чай
Среда на биоразградимост:
повърхностноактивните вещества, съдържащи 
се в този препарат, отговарят на критериите за 
биоразградимост, определени в Регламент (ЕО) No 
648/2004 относно детергентите.

 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО & БЕЗОПАСНОСТ
Моля, прочетете препоръките в информационния 
лист за безопасност и оригиналната опаковка. Да 
не се смесва с други продукти. Информационният 
лист за безопасност е на разположение при 
поискване.

 РЕФЕРЕНЦИИ И ОПАКОВАНЕ
HFT4-10   л 10l
HFT4-20   л 20l
HFT4-200  барел 200 л

Ние не носим отговорност за манипулиране, съхранение, употреба или обезвреждане на продукта, който ще 
се различава от препоръките, препоръчвани от FLOWEY®.
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