
Vysoce koncentrovaný přípravek neklasifikovaný jako nebezpečný* s nižšími 
nároky na bezpečnostní školení, dokumentaci, skladování a související náklady.

Účinnost
Mimořádně účinná kombinace kyselin a tenzidů 
efektivně odstraňuje vodní kámen, močové usazeniny 
a veškeré znečištění specifické pro sanitární prostory
Zvláště vhodné pro umývárny s intenzivním provozem
Po čištění zanechává svěží citronovou vůni

Efektivita
Současné odstranění vodního kamene a znečištění 
specifických pro sanitární prostory v jednom kroku
Účinné působení v nízkých koncentracích (od 0,5 %) 
snižuje náklady na úklid

Bezpečnost
Složení šetrné k materiálům umožňuje použití 
na většinu povrchů odolných vůči kyselinám
Systém barevného kódování zaručuje, že při čištění 
bude pro každý úkon použit správný produkt 

SANITÁRNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK MAXX Into Citrus2

MAXX Into Citrus2
SANITÁRNÍ PROSTŘEDEK PRO DENNÍ A PERIODICKÉ ČIŠTĚNÍ S CITRUSOVOU VŮNÍ

* dle nařízení CLP
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PRODUKT Č. VÝROBKU BALENÍ

MAXX Into Citrus2 9084580 12 x 1l láhev
MAXX Into Citrus2 9084600  2 x 5l kanystr

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:
Doporučené rozmezí skladovacích teplot je od 0 do 40 °C.

Hodnota pH (100 %)
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Doporučené oblasti použití
Pro údržbové čištění všech povrchů odolných vůči kyselinám 
a podlah v koupelnách s tvrdou vodou 

Udržitelnost
Vysoce koncentrované přípravky s nižší přepravní hmotností.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY A INFORMACE:
Před použitím ověřte materiálovou kompatibilitu 
na malé, nenápadně umístěné ploše.
Před zahájením úklidu rozmístěte varovná upozornění 
„Pozor, kluzká podlaha“ a odstraňte je až po úplném 
uschnutí povrchu.

Pouze pro profesionální použití!
Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici 
bezpečnostní list.
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Návod k použití:

20 - 40 ml

4 L

1 2 3 4 5

1. Vyhledejte podrobné pokyny k použití v hygienickém plánu.

2. Dávkujte 20–40 ml přípravku MAXX Into Citrus2 do 4 l vody. Na odolné nečistoty používejte neředěný přípravek.

3. Naneste čisticí roztok na mikrovláknový hadřík nebo houbu. Vytřete povrch. Jako preventivní opatření proti 
křížové kontaminaci doporučujeme používat přípravek MAXX Into Citrus2 v kombinaci s barevně kódovanými 
mikrovláknovými hadříky Polifix.

4. Opláchněte vodou nebo setřete čistým navlhčeným hadříkem.

5. Pro ruční čištění podlah doporučujeme přípravek kombinovat se systémy mikrovláknových mopů Ecolab.
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