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INFORMACJE O PRODUKCIE
COVIL INDU-GRUND
Środek do czyszczenia podstawowego
Nr artykułu: 360
WŁAŚCIWOŚCI:
COVIL INDU-GRUND jest bardzo silnym środkiem do czyszczenia wszelkich posadzek
przemysłowych z kamienia, betonu lub z tworzywa sztucznego; poza tym do wszelkiego rodzaju
posadzek z powłoką 2K oraz do wszelkich powierzchni zmywalnych, odpornych na działanie alkaliów
czy silnie zabrudzonych.
COVIL INDU-GRUNDulega biologicznemu rozkładowi i nie jest żrący!

ZAKRESY ZASTOSOWANIA:
We wszystkich obszarach, gdzie muszą być usunięte stare warstwy wosku, a także do usuwania trudno
usuwanych zabrudzeń jak zapieczone oleje, smary, tłuszcze, żywice, wiele rodzajów kleju, guma do
żucia oraz wielu farb z powierzchni wodoodpornych, odpornych na działanie alkaliów.
Na przykład w warsztatach naprawczych samochodów ciężarowych, przedsiębiorstwach komunikacji
autobusowej, zakładach produkujących samochody ciężarowe, firmach spedycyjnych, zakładach
przemysłowych, zakładach lakierniczych, zakładach obróbki metali, sklepach/hurtowniach z
napojami, zakładach remontowych, zakładach produkujących narzędzia, administracjach domu,
dyskotekach itd., w obszarach o dużym natężeniu ruchu w halach sportowych, halach gminnych i
miejskich, budynkach użyteczności publicznej, halach magazynowych, halach sprzedażowych itd., w
korytarzach i klatkach schodowych o dużym natężeniu ruchu.
COVIL INDU-GRUND nadaje się do wszystkich wykładzin podłogowych. Zachować ostrożność w
przypadku linoleum oraz parkietu.

DOZOWANIE:
COVIL INDU-GRUNDrozcieńczyć z wodą w proporcji 1:5 do 1:20, rozprowadzić po posadzce i
krótko odczekać, aż zacznie działać. W celu ukierunkowanego usuwaniazabrudzeń (jak np. resztek
kleju czy gumy do żucia) produkt ten należy rozprowadzać przy użyciu butelki z rozpylaczem.
Stare warstwy wosku oraz zabrudzenia trudno usuwalne należy oddzielić padem lub szczotką do
szorowania [na kiju], następnie zebrać brud i przemyć czystą wodą. Przed przystąpieniem do pracy
proszę przeprowadzić próbę odporności wykładziny.
COVIL INDU-GRUND można używać również w maszynach czyszczących. W przypadku dużych
powierzchni należy czyścić z podziałem na mniejsze obszary. COVIL INDU-GRUND został
przygotowanyw wersji słabo pianotwórczej! Rozcieńczanie do stosowania w maszynie czyszczącej:
1:50-1:200 (w zależności od stopnia zabrudzenia).
Zarządzający spółką: Heinz Macierzynski, Harry Macierzynski, Rejestr Handlowy Dział B nr 243457, Sąd Rejonowy w Stuttgarcie,
NIP: DE146151251
Nasze wskazówki dotyczące techniki stosowania opierają się na podstawowych badaniach laboratoryjnych oraz na doświadczeniu z praktyki.
Ze względu na różnorodność warunków zastosowań udzielone porady i zalecenia pozostają jednakże niewiążące.

