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Product description

Innovative Hygiene.

Field of application/use

Also suitable as intensive cleaner for uncoated surfaces. Pleasant in use,

as no unpleasant odours arise. Especially suitable for alkali sensitive floors

like linoleum or vulcanized rubber. In case of sensitive floors - especially

linoleum - test the product at a dilution rate and effect time as on the label

indicated in a non-visible spot. Do not use in case of colour changes!

Основно почистващо средство за всички видове водоустойчиви

подове. Не е подходящ за дърво. Отстранява безпроблемно всички

стари слоеве от стари запечатки.

Описание на продукта

Основно почистващо средство за подови повърхности. Подходящ и

като интензивно почистващо средство за незапечатани повърхности.

Приятен за употреба, тъй като не оставя неприятни миризми.

Специално за чувствителни на алкална среда повърхности, като

линолеум и гума. При чувствителните подови повърхности- особено

при линолеум- да се тества върху невидимо място за концентрата на

разтвора и времето за действие. Да не се използва при цветови

промени!

Приложение/области на приложение

Basic cleaner for all kinds of water-resistant floors. Do not use on wooden

floors. Removes easily old maintenance coatings.

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product

characteristics before use. Keep away from children.

Storage

Keep container closed. Store at room temperature to retain product quality.

Europallet

Dosage

Mix 1 to 2.5 litres of SKAT with cold water up to 10 litres. Apply on the floor

and let the product take effect for 5 to 20 minutes. Don't let it dry in. Strip off

the old maintenance coat with a single disc machine or scrubber. Then

vacuum clean and wash with clear water at least 2 times.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 4430100108

Art.-No. 4430100111

6 x 1 kg system bottle

10 kg canister

342 system bottles, 1 kg

60 canisters, 10 kg

Референции

За основно почистване на чувствителни водоустойчиви подове (PVC),

ние препоръчваме ZACK- основен почистващ препарат. За да се

гарантира удължаването на живота на водоустойчивите подове, ние

препоръчваме последващо покритие със запечатките на HAGLEITNER.

For basic cleaning of non-sensitive waterproof floors (e.g. pvc) we 

recommend ZACK - basic cleanser (4430100211). To guarantee a long life 

time of  the waterproof floors, we recommend the adjacent coating with 

HAGLEITNER coatings.

References

Евро пале

342 бутилки, 1 кг.                                                  

60 туби, 10 кг.

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при

стайна температура, за да запазите качеството на продукта. 

Съхранение

Смесете 1 до 2,5 литра SKAT със студена вода до 10 литра. Нанесете

върху пода и оставете продукта да подейства в продължение на 5 до

20 минути. Не го оставяйте да изсъхне. Почистете старото

покритие с еднодискова машина или ръчно. След това почистете с

прахосмукачка и измийте с чиста вода най-малко 2 пъти.

Дозиране

Арт. №  4430100108

Арт. №  4430100111

Съдържание на опаковката

Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химикали.

Винаги четете информацията за продукта и етикета преди

употреба. Да се съхранява далеч от деца.

Инструкция за безопастност

6 x 1 кг. Бутилка

10 кг. Туба
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