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

Účinnost
Hladký ochranný film minimalizuje přilnavost nečistot a zlepšuje 
vzhled podlahy
Vynikající odolnost vůči známkám otěru, šmouhám a nečistotám
Mimořádně příznivé vlastnosti pro nanášení a tvorbu ochranného filmu

Efektivita
Nanesení prostředku bezprostředně po základním čištění šetří čas 
a minimalizuje náklady na aplikaci ochranné vrstvy
Dlouhotrvající ochrana s vysokým leskem a nízkými náklady na údržbu
Snadné nanášení a obnova

Bezpečnost
Složení bez kovových solí a plastifikátoru TBEP snižuje 
dopad na životní prostředí a kvalitu ovzduší v interiéru
Systém barevného kódování zaručuje, že při čištění 
bude pro každý úkon použit správný produkt 

Certifikováno v souladu s DIN 18032**

PROSTŘEDEK PRO OŠETŘENÍ PODLAH MAXX Isi2
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* dle nařízení CLP  ** pro zlepšení protiskluzových vlastností povrchů ve sportovních halách
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PRODUKT Č. VÝROBKU BALENÍ

MAXX Isi2   9084620  2 x 5l kanystr

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:
Při skladování chraňte před mrazem.

Hodnota pH (100 %)

7 8 9 10 11 12 13 14

Doporučené oblasti použití
Všechny voděodolné podlahové krytiny kromě dřevěných podlah, laminátů, 
koberců a krytin, u nichž se aplikace ochranného filmu nedoporučuje. 
Ideální pro linoleové podlahy ve školách, školkách a jiných veřejných prostorách 
s velkým provozem.

Vlastnosti našich nových prostředků 
pro ošetření podlah

Nová generace polymerů 

Zvýšená přiln avost díky speciálním složkám

Zbytková vlhkost nezpůsobuje oddělení ochranné vrstvy

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY A INFORMACE:
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.

Návod k použití:

Ošetření „vlhkých“  
linoleových podlah 

1 2 3 4

1. Vyhledejte podrobné pokyny k použití v hygienickém plánu.

2. Důkladným základním čištěním odstraňte nečistoty a všechny vrstvy ochranných disperzí. Vynikajících
výsledků lze při základním čištění dosáhnout s přípravkem Maxx Forte2.

3. Linoleové, porézní a silně opotřebované podlahové materiály nechte po základním čištění půl hodiny
schnout. Pomocí systému Rasant naneste na podlahu 2–3 vrstvy neředěného přípravku MAXX Isi2. Každou
vrstvu nechce nejprve zaschnout a teprve potom nanášejte další.

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