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Technical Data Sheet

All-round Floor Cleaner
Opis:
•
•
•
•
•

Wszechstronny środek czyszczący
specjalnie opracowany do pielęgnacji
podłóg laminowanych i drewnianych
• Idealny do usuwania zabrudzeń, plam i
śladów stóp
Optymalne rezultaty przy codziennym
stosowaniu.
Może być również stosowany w
maszynach czyszczących.
Koncentrat

Charakterystyka:

Produkt
All around Floor Cleaner
PGCLEANALL1000

Opakowanie/zawartość
1 litr w butelce
6 butelek w kartonie

Mycie na sucho
Przed myciem na mokro należy usunąć z podłogi brud I kurz za pomocą odkurzacza lub suchego mopa z
mikro fibry (40-60 cm)
Mycie na mokro
Sprzątanie na mokro należy wykonywać wtedy, kiedy jest to konieczne.
Użyj płynu Pergo All-round Floor Cleaner I zestawu czyszczącego
Pergo. Należy zwilżyć mopa ciepłą wodą z płynem Pergo All-round Floor
Cleaner. Dwie miarki płynu Pergo na 10 litrów wody (użyj zakrętki do
butelki). Dokładnie wymieszaj. Nie przedawkuj płynu. Brudny mop należy
umyć zgodnie z instrukcją w 60 ° C bez żadnych dodatków. Nie należy
myć większych powierzchni niż 15-20 m2 jednorazowo (należy wpłukać
mop). Upewnij się, że podłoga jest sucha po usunięciu wilgoci.
Usuwanie uporczywych plam i/lub śladów resztek gumy
Aby usunąć uporczywe plamy lub ślady resztek gumy z obuwia, należy zastosować Pergo All-Round
Floor Cleaner i czysty mop. Na uporczywe plamy nałóż środek i odczekaj parę minut. Usuń plamę,
wycierając ją czystym mopem lub wilgotną szmatką nasączoną letnią wodą. Powtórzyć w razie potrzeby.
Następnie wytrzyj do sucha.

Pergo® is a quality product distributed by Unilin BVBA, division flooring. Belgium. Ooigemstraat 3,
B-8710 Wielsbeke, Tel.: +32 (0)56-67.52.20
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All-round Floor Cleaner
Poradnik usuwania plam
Plama/Problem

Rozwiązanie

Miejscowe zabrudzenia, plamy

Zaaplikuj punktowo płyn czyszczący Pergo.
Pozostaw płyn czyszczący na plamie przez kilka minut.
Usuń plamę, wycierając ją czystym mopem nasączonym letnią wodą.
W razie potrzeby należy powtórzyć czynność.
Spryskaj środkiem do czyszczenia podłóg lub użyj ciepłej wody z
dodatkiem Pergo All-round Floor Cleaner
Spirytus metylowy, aceton lub rozpuszczalnik domowy,
Benzyna ekstrakcyjna

Czekolada, tłuszcze, soki,
nalewki, wina
Smoła, kredka, szminka, pasty
do butów, tusz,
węgiel, lakier do paznokci lub
papierosy
Wosk ze świec i guma do
żucia

Pozostawić do stwardnienia, a następnie ostrożnie je zeskrobać.

Plamy należy natychmiast usunąć z podłogi, ponieważ niektóre z nich osadzają
się, i z czasem są trudne lub wręcz niemożliwe do usunięcia.
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