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• č istí, ošetřuje a chrání v jednom pracovním ú konu
• s mý dlem z přírodních olejů
• zanechává  hedvábně lesklý  ochranný  film zabraňující opětovnému zneč ištění
• protiskluzový  efekt
• podlahy ošetřené přípravkem možno leštit
• vysoce koncentrovaný  přípravek ( 1 litr přípravku postač í k přípravě až 1000 l č istícího 

roztoku, např. 100 kbelíků po 10 litrech)
• optimá lní spotřeba díky integrovanému dávkovacímu systému
• ekonomické, snadné a bezpeč né doplňování díky 1 l náhradnímu balení.

Složení 
5-15 %: anionaktivních tenzidů, mý dlo, 
neionogenních tenzidů. 
Dalš í slož ky: vodorozpustná rozpouš tědla, 
pomocné lá tky, parfémace.
Hodnota pH (konc.) = 10 - 11

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

Bezpeč nostní upozornění:           Xi
Přípravek je klasifiková n 
jako drá ž divý . Podrobné 
informace pro bezpečné 
použ ívá ní přípravku                    drá ždivý
viz bezpečnostní list.

Ekologicky testováno
Snadno biologicky odbouratelný .

Oblast použití:
Pro vš echny voděodolné podlahové krytiny. 
Není vhodný  pro disperzemi neoš etřené 
parkety, laminá tové a textilní podlahové krytiny.

Ná vod k použití:
Dá vkovací lá hev: S ohledem na stupeň 
znečiš tění a materiá l čiš těný ch ploch postačí 
jedna dá vka (= 10 ml) na 2,5-10 l čisticího 
roztoku. Plochy setřete. V případě potřeby je 
doporučová no oš etřený  povrch naleš tit jedno-
kotoučový m strojem s leš tícím padem. 

Doplnění: Prá zdnou dá vkovací lá hev  doplňte 
z ekologického ná hradního balení. 
Naraž te ná hradní balení na trn (červený
uzá věr) dá vkovací lá hve, zatlačte směrem dolů
a počkejte až se obsah vyprá zdní.
Dá vková ní rovněž  pomocí systémů Quik Fill, 
Quik Fill Plus nebo Quik Fill Compac / mož nost 
přednastavení pracovní koncentrace.

Satiné brillant plus
Superkoncentrovaný přípravek na bá zi
mý dla pro mytípodlahový ch krytin


