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

2  Při manipulaci s produktem používejte 
vhodný ochranný oděv. 

3 Důkladným základním čištěním odstraňte 
nečistoty a všechny vrstvy ochranných 
disperzí. Vynikajících výsledků lze 
při základním čištění dosáhnout 
s přípravkem MAXX Bendurol2. 

4  Podlahy s homogenním povrchem 
nechejte dostatečně dlouho vyschnout. 
Linoleové, porézní a silně opotřebované 
podlahové materiály nechejte po 
základním čištění půl hodiny schnout.  
Nádobu s produktem MAXX Care2 
před použitím jemně protřepejte.

5  Po provedeném základním čištění naneste 
na podlahu 2–3 vrstvy neředěného 
prostředku MAXX Care2. Každou vrstvu 
nechejte nejprve zaschnout a teprve 
potom nanášejte další.

6  K běžnému čištění podlah s ochrannou 
vrstvou doporučujeme přípravky MAXX 
Indur2 pro ruční a MAXX Magic2 pro 
strojové čištění.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY A INFORMACE
Před zahájením úklidu rozmístěte varovná 
upozornění „Pozor, kluzká podlaha“ 
a odstraňte je až po úplném uschnutí 
povrchu.
Hodnota pH (konc.): 8,3–9,3
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 30 °C.
VELIKOST BALENÍ
2 x 5 l
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NÁVOD K POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ SYSTÉMY PRO OŠETŘENÍ PODLAH  
ČISTOTA. BEZPEČNOST. EFEKTIVITA. 
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doporučené prvky

MAXX Care2
VYSOCE ÚČINNÁ DISPERZE PRO 
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ – HEDVÁBNÝ MAT
MAXX Care2 je polymerní disperze na vodní bázi s vysokou odolností vůči prostředkům 
pro dezinfekci povrchů a pokožku na bázi alkoholu. MAXX Care2 se nanáší velmi 
snadno, pomocí tradičních aplikačních metod (například mopem či aplikátorem). Díky 
vysoké přilnavosti lze prostředek MAXX Care2 nanášet velmi brzy po základním čištění.
Oblasti použití: Všechny voděodolné podlahové krytiny, kromě dřevěných podlah, 
laminátů, koberců a krytin, u nichž se aplikace ochranného povlaku nedoporučuje. Ideální 
pro nemocnice, ústavy sociální péče a další velmi rizikové oblasti, kde je vyžadováno 
použití dezinfekčních prostředků na ruce a prostředků pro rychlou dezinfekci povrchů. 
 Účinnost: Díky vysoké odolnosti vůči dezinfekčním prostředkům s obsahem alkoholu 
vylepšuje vzhled podlah v nemocničních zařízeních a pečovatelských domech.

 Efektivita: Lze aplikovat krátce po vyčištění plochy, což zkracuje celkovou dobu 
zpracování.

 Bezpečnost: Vysoká odolnost vůči dezinfekčním prostředkům s obsahem alkoholu 
a dezinfekčním prostředkům na pokožku.


