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MAXX Bendurol2
UNIVERZÁLNÍ PROSTŘEDEK 
PRO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ PODLAH
MAXX Bendurol2 je univerzální bezoplachový prostředek pro čištění podlah. 
Jeho vysoká účinnost je patrná zejména při odstraňování vícevrstvých polymerních 
disperzí. Slabě pěnivý přípravek je založen na nové generaci surovin s vynikající 
biologickou odbouratelností. Během čištění vytváří protiskluzný efekt, což zvyšuje 
bezpečnost pracoviště. Navíc je prostředí provoněno svěží vůní. 
MAXX Bendurol2 má krátkou dobu působení. Přibližně do 5 minut pronikne více 
vrstvami nánosů nečistot a snadno je odstraní.
Oblasti použití: Šetrný vůči všem typům podlah. Nevhodný pro dřevěné, laminátové 
a textilní podlahy. 

 Účinnost: Bezoplachový a rychle působící přípravek šetří práci a energii.
 Efektivita: Účinné odstranění vícevrstvých polymerních filmů zaručí čistou podlahu 
beze skvrn.

 Bezpečnost: Díky šetrnosti vůči většině typů pevných podlah nelze při aplikaci 
udělat prakticky chybu.

1  Podrobné informace o použití přípravku 
– viz hygienický plán a etiketu
přípravku.

2 Při manipulaci s produktem používejte 
vhodný ochranný oděv.

3  Pro základní čištění si do kbelíku 
nebo nádrže jednokotoučového stroje 
připravte roztok přípravku MAXX 
Bendurol2 se studenou vodou 
v poměru 1:1 až 1:3. 

4 Naneste roztok na podlahu.
5  Nechte roztok působit minimálně 

5 minut.
6  Důkladně podlahu vydrhněte.
7 Odstraňte roztok vysavačem pro mokré 

čištění a poté plochu jednou 
setřete mopem a čistou vodou.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY A INFORMACE
Před použitím si ověřte barevnou stálost 
a odolnost materiálu.
Rozmístěte varovná upozornění „Pozor, 
kluzká podlaha“ a odstraňte je až po 
úplném uschnutí povrchu.
Hodnota pH (konc.): 10,1 - 10,6
Pouze pro profesionální použití!
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Další informace a bezpečnostní 
pokyny naleznete na etiketě výrobku 
a v bezpečnostním listu.
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Skladujte výhradně v uzavřeném 
originálním obalu při teplotách od 5 °C 
do 40 °C.
VELIKOST BALENÍ
2 x 5 l

NÁVOD K POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ SYSTÉMY PRO OŠETŘENÍ PODLAH  
ČISTOTA. BEZPEČNOST. EFEKTIVITA. 

1:3 — 1:11:1 – 1:3
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doporučené prvky

8  Bez nutnosti intenzivního oplachu.
min. 5 minut
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