
astfel un instructaj mai scurt cu protecția muncii, documentație, 
depozitare și alte costuri similare.

Performanță
 Combină eliminarea excepțională a depunerilor de 

calcar, urmelor de urină și a depunerilor de săpun, 

emulsionând excelent urmele de grăsime și murdăria.

 În special, este potrivit pentru camerele 

 Cu o tehnologie de parfumare de durată, ce 

atacă și ține sub control mirosul de urină.

 Elimină cu ușurință depunerile de calcar, 

urmele de urină și murdăria.

 

pentru a reduce costurile de curățare.

Siguranță
 Formulă delicată cu materialele, permite 

utilizarea pe suprafețele rezistente la acid.

 

purtarea de echipament de protectie personala.

 

asigura că utilizați întotdeauna produsul potrivit 

pentru acțiunea de curățare potrivită. 

DETERGENT SANITAR MAXX Into2

MAXX Into2
DETERGENT SANITAR, PENTRU UZ ZILNIC ȘI PERIODIC

* În conformitate cu legislația CLP
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PRODUS NR. ARTICOL AMBALAJ

MAXX Into2 9084700 12 sticle x 1l
MAXX Into2 9084720  2 sticle x 5 l

CONDIȚII DE DEPOZITARE:
Temperatura recomandată de depozitare: între 0 °C și 40 °C.
Valoare pH (100%)

0 1 2 3 4 5 6 7

Zone recomandate
 Pentru curățarea de întreținere a suprafețelor rezistente la 

acid și a pardoselilor din băile cu apă dură. 

Neutralizarea mirosurilor neplăcute
 Mirosurile neplăcute vor i anihilate, rămânând în urmă doar 

un miros plăcut.
 În cazul utilizării regulate, efectul este intensiicat, aceasta 

având ca rezultat prevenirea apariției mirosurilor neplăcute.

NOTE SPECIALE / INFORMAȚII:
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 cu date de securitate sunt disponibile la cerere 
pentru utilizatorii profesioniști.

Instrucțiuni de utilizare:

20 - 40 ml

4 l

1 2 3 4 5

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

2. Diluați 20 - 40 ml de MAXX Into2 cu 4 l de apă. Utilizați nediluat pe murdăria persistentă.

3. Aplicați soluția de curățare pe o lavetă din microibră sau pe un burete. Ștergeți suprafața. Vă recomandăm să 
utilizați MAXX Into2 și lavete din microibră Poliix, codiicate după culoare, pentru evita contaminarea încrucișată.

4. Clătiți cu apă sau ștergeți cu o lavetă umedă, curată.

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


