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• v jednom kroku čistí, ošetřuje a chrání
• zanechává lesklý ochranný film omezující opětovné znečištění podlahové krytiny
• i při každodenním používání nedochází k nežádoucímu vrstvení ochranného filmu
• lze použít pro intenzivní základní ošetření, denní údržbu, sprejové čištění i mycí automaty
• příjemná parfemace
• vysoce koncentrovaný přípravek (1 l přípravku postačí až na 1 000 l čistícího roztoku, 

např. 100 kbelíků po 10 l)
• snadné a bezpečné doplňování a výrazná redukce obalů díky náhradnímu 1l balení 

ze 100 % polyethylenu
• optimální spotřeba díky integrovanému dávkovacímu systému

Složení 
<5%: neionogenní tenzidy, 
15-30%: anionaktivní tenzidy, mýdlo 
Další složky: ošetřující složky, vodou 
rozpustná rozpouštědla, pomocné látky, 
barviva a parfémové oleje.

Hodnota pH (konc.) = 9,9

Balení:
karton 6 x 1 l
láhev 1 l s integrovaným dávkovačem – 1 ks

Bezpečnostní upozornění 
Podrobné informace pro bezpečné nakládání
s přípravkem naleznete v bezpečnostním 
listu.

Oblast použití:  Pro všechny omyvatelné 
podlahové krytiny, zejména pro linoleum, PVC
a gumu.
Návod k použití: Před použitím protřepat !
Intenzivní základní ošetření: několikrát vyšší 
dávkování ( 50 ml/10 l vody).
Běžná údržba: s ohledem na stupeň znečištění 
a materiál čištěných ploch postačí jedna dávka 
(=10 ml) na 2,5 – 10 l čistícího roztoku. Plochy 
setřete pomocí Rasant systému, následný 
oplach čistou vodou není nutný.
Sprejové čištění: zřeďte v poměru 1:10, nastří-
kejte na podlahu a pomocí jednokotoučového 
stroje a lešticího padu přeleštěte.
Doplnění: Prázdnou dávkovací láhev doplňte z 
ekologického náhradního balení. Naražte
náhrad-ní balení na trn (červený uzávěr) 
dávkovací láhve, zatlačte směrem dolů a 
počkejte až se náhradní balení vyprázdní. 
Dávkovat lze rovněž pomocí systémů Quik Fill, 
Quik Fill Plus nebo Quik Fill Compac - možnost 
přednastavení pracovní koncentrace.

Idan brillant plus

Superconcentrovaný přípravek pro mytí
podlahových krytin s obsahem vosků


