
UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK MAXX Magic2

MAXX Magic2
UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK S MIMOŘÁDNOU SMÁČIVOSTÍ

DE/020/262

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

Účinnost
Vysoce účinný čisticí prostředek pro více oblastí použití  
včetně průmyslových
Vynikající materiálová kompatibilita zabraňuje poškození povrchů
Rychlé odstranění nečistot a mastnoty

Efektivita
Účinné působení v nízkých koncentracích (od 0,25 %) 
snižuje náklady na úklid
Delší intervaly mezi údržbovým čištěním a vynikající výsledky 
čištění, zvláště na porézních površích, jako je neglazovaná 
keramická dlažba, v prostorách s velkým provozem
Nízká pěnivost pro ruční i strojové čištění

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

Certifikováno v souladu s DIN 18032**

* dle nařízení CLP     ** pro zlepšení protiskluzových vlastností povrchů ve sportovních halách
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PRODUKT Č. VÝROBKU BALENÍ

MAXX Magic2 9084460 12 x 1l láhev
MAXX Magic2 9084500 2 x 5l kanystr

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

Hodnota pH (100 %)

7 8 9 10 11 12 13 14

Návod k použití:

Smáčení povrchu „klasickými“ 
čisticími prostředky

Supersmáčivý efekt

Doporučené oblasti použití
Denní úklid kanceláří, průmysl, veřejné budovy, 
nemocnice, školy, sportovní haly, nákupní  
střediska apod. 

Technologie supersmáčivosti
Přípravek MAXX Magic2 se vyznačuje mimořádnou 
smáčivostí a je proto zvláště vhodný pro vysoce  
vodoodpudivé a porézní povrchy.

25-50ml

10 l

1 2 3 4 5

1. Vyhledejte podrobné pokyny k použití v hygienickém plánu.

2. Připravte si čisticí roztok ve kbelíku nebo v nádrži podlahového mycího stroje. Na 10 l vody dávkujte 25–50 ml
přípravku MAXX Magic2. U odolných nečistot koncentraci zvyšte.

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

4. Jako preventivní opatření proti křížové kontaminaci při čištění povrchů používejte přípravek MAXX Magic2 
v kombinaci s barevně kódovanými mikrovláknovými hadříky Polifix.

5. Nevyžaduje oplachování.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY A INFORMACE:
V porovnání s běžnými přípravky je zapotřebí pouze malé 
množství přípravku. Správné dávkování šetří náklady 
a minimalizuje vliv na životní prostředí. 
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.
Pro vybrané dezinfekční prostředky Ecolab jsou 
k dispozici certifikáty o mísitelnosti.
Pouze pro profesionální použití!
Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici 
bezpečnostní list. 
Nesměšujte s jinými produkty. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.


