
KÕVADE PÕRANDAPINDADE PUHASTUS- JA HOOLDUSVAHEND MAXX Indur2 

 

MAXX Indur2 
TÕHUSALT NIISUTAV KÕVADE PÕRANDAPINDADE PUHASTUS- JA 
HOOLDUSVAHEND 

Kontsentreeritud klassifitseerimata* toote kasutamine ei vaja eraldi ohutusalast 
koolitust, juhiseid ega ladustamist ning hoiab kokku kulusid. 

Toime 
Puhastab pindadelt tõhusalt jäljed ja vähendab regulaarsel 
kasutamisel mustuse kinnitumist. 
Eemaldab tõhusalt mustust, vahutab vähe. 
Sisaldab vesilahustuvaid polümeere, mis jätavad põrandale 
mustust hülgava kihi. 

Tõhusus 
Tõhus toime ka väikese kontsentratsiooni puhul (alates 0,25%), 

vähendab puhastuskulusid. 

Pikendab puhastus- ja hoolduskordade vahesid ja vähendab 

hoolduskulusid. 

Ketaspoleerimise käigus pihustatuna eemaldab hõõrumisjäljed, 

hooldab põrandakatet ja taastab algse läike. 
 

Ohutus 
Õrn toime erinevatel materjalidel võimaldab kasutada paljudel 

veekindlatel kõvadel põrandatel. 

Aine ei oma CLP-klassifikatsiooni, seepärast pole vaja kasutada 

isikukaitsevahendeid. 

Värvikood aitab alati valida puhastamiseks sobivaima toote. 

* CLP õigusaktide põhjal. ** Nt
dušikabiinid

* CLP õigusaktide põhjal. 



 

 

Tõhusalt niisutav tehnoloogia 

MAXX Indur2 on tõhusalt niisutav ja sobib hästi vett 
hülgavatele või poorsetele pindadele. 

 

Soovituslikud kasutuskohad  Niisutamine „tavaliste“ puhastusvahenditega Ülitõhus niisutav toime. 

Hooldavaks koristamiseks vahatatud ja vahatamata pindadele nii käsi- kui masinmeetoditel 1–4 korda kuus 

 

Kasutusjuhised 

PÕRANDAPUHASTUS 

 

 

 

1. Vt lisajuhiseid toote kasutamise kohta hügieeniprogrammist.

2. Lahjendage 25–50 ml toodet MAXX Indur2 10 liitri veega vastavalt määrdumisastmele.

3. Pühkige põrand mikrokiudmopiga puhtaks.

4. Ei vaja loputamist.

PIHUSTAMINE KETASPOLEERIMISEL 

1. Vt lisajuhiseid toote kasutamise kohta hügieeniprogrammist.

2. Lahjendage 25–50 ml toodet MAXX Indur2 500 ml veega MAXX Indur2 täitepudelis või otse masina pihustussüsteemis.

3. Pihustage toodet põrandale umbes 2 m2 alale ja poleerige suurel kiirusel sobiva ühekettalise seadmega, kuni põrand on puhas

ja kuiv.

ERIMÄRKUSED JA TEAVE: 
Proovige materjali sobivust enne kasutamist väiksemal 
märkamatuks jääval alal. 

Pange välja sildid „Ettevaatust – libe põrand“ ja 
eemaldage need alles pärast põranda lõplikku 
kuivamist. 

Sobib kasutamiseks kõigil emulsioonpõrandakatetel ja 
vett kartvatel pindadel (nt polüuretaan) 
Osadele Ecolabi desinfitseerimistoodetele on saada 
segatavuse tõendid. 

ELi lillemärgi taotlus esitatud. DE/020/261 
Vaid professionaalseks kasutamiseks! 
Vastava palve korral on saadaval ka 
profikasutamiseks mõeldud ohutuskaart. 

HOIUTINGIMUSED 
Soovituslik hoiukoha temperatuur 0–40 °C. 

pH (100%) 
 

 

 

 

TOODE TOOTE NR PAKENDI SUURUS 

 MAXX Indur2 9084420 12 x 1 L kartong 

MAXX Indur2 9084400 2 x 5 L kartong 


