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• v jednom kroku č istí, ošetřuje a chrání
• zanechává  lesklý  ochranný  film omezující opě tovné zneč iště ní podlahové krytiny
• i při každodenním používání nedochá zí k nežádoucímu vrstvení ochranného filmu
• lze použít pro intenzivní základní ošetření, denní údržbu, sprejové č iště ní i mycí automaty
• příjemná  parfemace
• vysoce koncentrovaný  přípravek (1 l přípravku postač í až na 1 000 l č istícího roztoku, 

např. 100 kbelíků po 10 l)
• snadné a bezpeč né doplňovánía vý razná  redukce obalů díky náhradnímu 1l balení 

ze 100 % polyethylenu 
• optimá lní spotřeba díky integrovanému dávkovacímu systému

Složení 
<5%: neionogenní tenzidy, 
15-30%: anionaktivní tenzidy, mýdlo 
Další slož ky: ošetřující slož ky, vodou 
rozpustná  rozpouště dla, pomocné lá tky, 
barviva a parfémové oleje.

Hodnota pH (konc.) = 9,9

Balení
karton 3 x 1 l dá vkovací lá hve
karton 6 x 1 l ná hradní balení

Bezpeč nostní upozorně ní Xi
Přípravek je klasifiková n 
jako drá ždivý.
Podrobné informace 
pro bezpečné naklá dá ní             drá ždivý
s přípravkem naleznete 
v bezpečnostním listu.

Oblast použití:  Pro všechny omyvatelné 
podlahové krytiny, zejména pro linoleum, PVC
a gumu.
Ná vod k použití: Před použitím protřepat !
Intenzivní základní ošetření: ně kolikrá t vyšší 
dá vková ní ( 50 ml/10 l vody).
Bě ž ná ú drž ba: s ohledem na stupeň znečiště ní 
a materiá l čiště ných ploch postačí jedna dá vka 
(=10 ml) na 2,5 – 10 l čistícího roztoku. Plochy 
setřete pomocí Rasant systému, ná sledný 
oplach čistou vodou není nutný.
Sprejové čiště ní: zřeďte v pomě ru 1:10, nastří-
kejte na podlahu a pomocí jednokotoučového 
stroje a lešticího padu přeleště te.
Doplně ní: Prá zdnou dá vkovací lá hev doplňte z 
ekologického ná hradního balení. Naraž te
ná hrad-ní balení na trn (červený uzá vě r) 
dá vkovací lá hve, zatlačte smě rem dolů a 
počkejte až se ná hradní balení vyprá zdní. 
Dá vkovat lze rovně ž pomocí systémů Quik Fill, 
Quik Fill Plus nebo Quik Fill Compac - možnost 
přednastavení pracovní koncentrace.

Idan brillant plus
Superconcentrovaný přípravek pro mytí
podlahový ch krytin s obsahem vosků


