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• ideá lnípro leskléa disperzemi oš etřenépodlahovékrytiny i pro neoš etřené podlahy
• zanechá vá  ochranný  neklouzavý  film omezující opě tovné zneč iš tě nípodlahové krytiny
• i při každodenním používá ní nedochá zí k nežá doucímu vrstvení ochranného filmu
• lze použít i jako č isticí a oš etřující přípravek pro metody high-speed a ultra-high-speed
• příjemná  parfemace
• vysoce koncentrovaný  přípravek (1 l přípravku postač í až na 1 000 l č istícího roztoku, 

např. 100 kbelíků po 10 l)
• snadnéa bezpeč nédoplňová nía vý razná  redukce obalů díky ná hradnímu 1l balení 

ze  100 % polyethylenu 
• optimá lní spotřeba díky integrovanému dá vkovacímu systému

Složení:
<5%: neionogenní tenzidy, 
5-15%: anionaktivní tenzidy
Další slož ky: ošetřující slož ky, vodou 
rozpustná rozpouště dla, pomocné  látky, 
barviva a parfé mové  oleje. 

Balení:
karton 3 x 1 l dávkovací láhve
karton 6 x 1 l náhradní balení

Bezpeč nostní upozorně ní:           Xi
Přípravek je klasifikován 
jako dráž divý. Podrobné  
informace pro bezpečné  
použ ívání přípravku                    drá ždivý
viz bezpečnostní list.

Ekologicky testová no
dobře biologicky odbouratelný.

Oblast použití:  
Pro všechny omyvatelné  podlahové  krytiny, 
zejmé na pro lesklé  a disperzemi ošetřené  
podlahové  krytiny.

Ná vod k použití:
Dávkovací láhev: S ohledem na stupeň 
znečiště ní a materiál čiště ných ploch postačí 
jedna dávka (= 10 ml) na 2,5 – 10 l čisticího 
roztoku. Plochy setřete pomocí Rasant
systé mu, v případě  potřeby vyleště te 
jednokotoučovým strojem. 
Doplně ní: Prázdnou dávkovací láhev  doplňte 
z ekologické ho náhradního balení. Naraž te
náhradní balení na trn (červený uzávě r) 
dávkovací láhve, zatlačte smě rem dolů a 
počkejte až se obsah náhradního balení 
vyprázdní.
Dávkování rovně ž pomocí systé mů Quik Fill, 
Quik Fill Plus nebo Quik Fill Compac -
mož nost přednastavení pracovní koncentrace.

Hodnota pH (konc).= 7,5

Indur brillant plus
Superconcentrovaný přípravek pro mytí
podlahový ch krytin s oš etřujícím úč inkem


