
Extrem de concentrat, produs neclasificat CLP*, necesitand 
astfel un instructaj mai scurt cu protecția muncii, documentație, 
depozitare și alte costuri similare.

Performanță
 Amestecul de alcool și ingrediente active asigură rezultate 

excelente pe suprafețe și podele lucioase.
 Compatibilitate excelentă cu materialele pe care este utilizat, 

previne deteriorarea suprafețelor.
 Formulă care nu lasă urme.

Eficiență
 Elimină murdăria rapid.
 Eficient în concentrații mici (de la 0,25%) pentru a reduce  

costurile de curățare.

Siguranță
 Formulă delicată cu materialele, permite utilizarea pe cele 

mai multe tipuri de suprafețe rezistente la apă.
 Fără clasificare CLP înseamnă că nu este necesar echipament 

de protectie personala.
 Sistem de codificare după culoare, pentru a vă asigura că utilizați 

întotdeauna produsul potrivit pentru acțiunea de curățare potrivită.

Compatibilitatea materialelor testată pentru polimetilmetacrilat, PMMA**

DETERGENT PENTRU GEAMURI SI SUPRAFEȚE MAXX Brial2

MAXX Brial2
DETERGENT SUPER UMECTANT PENTRU CURĂȚAREA 
SUPRAFEȚELOR ȘI GEAMURILOR

* Conform legislației CLP     ** ex. pereții dușurilor DE/020/263
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PRODUS NR. ARTICOL AMBALAJ

MAXX Brial2 9084380 12 sticle x 1 l
MAXX Brial2 9084400 2 sticle x 5 l

CONDIȚII DE DEPOZITARE:
Temperatura recomandată de depozitare: între 0 °C și 40 °C.

Valoare pH (100%)

1 2 3 4 5 6 7

Instrucțiuni de utilizare:

Udare cu produse de curățare clasice. Efect superumectant

Zone de aplicare
 Curățenie zilnică în birouri, clădiri publice, spitale, școli, etc.

10-20 ml

4 l

Superumectant
 MAXX Brial2 este un produs superumectant 

și este foarte potrivit pentru suprafețe rezistente  
la apă sau poroase.

NOTE SPECIALE / INFORMAȚII:
Este necesară doar o cantitate mică de produs, prin 
comparație cu produsele normale (adică cele diluate). Doza 
adecvată reduce costurile și impactul asupra mediului 
înconjurător. Înainte de utilizare, testați compatibilitatea 
materialelor într-o zonă mică, ascunsă privirilor.
Plasați indicatoare de avertizare „Atenție - podea udă” și 
lăsați-le acolo până când suprafața este complet uscată. 
Doar pentru uz profesional!
Fișele tehnice de securitate sunt disponibile la cerere 
pentru utilizatorii profesioniști.
Nu amestecați cu niciun alt produs. A nu se lăsa la 
îndemâna copiilor.

1 2 3 4 5

1. Consultați planul de igienă pentru informații de utilizare detaliate.

2. Diluați 10-20 ml de MAXX Brial2 în 4 l de apă. Măriți concentrația pentru murdăria persistentă.

3. Ștergeți suprafața și lăsați-o să se usuce. Vă recomandăm să utilizați MAXX Brial2 și lavete din microfibră Polifix, 
codificate după culoare, pentru evita contaminarea încrucișată.

4. Pentru curățarea manuală a pardoselilor, recomandăm ca produsul să fie utilizat in combinație cu sistemul Ecolab  
de spălare cu mopul.

5. Nu este necesară clătirea.


