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• zanechá vá lesklé plochy beze šmouh
• dobrá materiá lová sná šenlivost
• příjemná svě ž ívů ně
• modré kódová nípro bě žnou údržbu ploch a povrchů
• vysoce koncentrovaný přípravek (1 litr přípravku postačík přípravě až 1000 l čisticího

roztoku, např. 100 kbelíků po 10 litrech)
• snadné a bezpečné doplňová ní z 1 l ná hradního balení

Slož ení
<5 % anionaktivních tenzidů, 
5-15 % neionogenních tenzidů. 
Dalš í složky: isopropanol, pomocné lá tky, 
barvivo a parfemace.
Hodnota pH (konc.) = 6.5

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

Bezpečnostní upozorně ní
Přípravek není klasifiková n jako 
nebezpečný ve smyslu zá kona č. 356/2003 
Sb., v platné m znění.
Pro profesioná lní už ivatele je na vyž á dá ní 
k dispozici bezpečnostní list.

Ekologicky testová no
Přípravek je snadno biologicky
odbouratelný.

Oblast použ ití:
Pro vš echny vodou omyvatelné  lesklé  plochy 
např. stěny a podlahy z keramických materiá lů, 
lakované  plochy, plasty, smalt, podlahové  
krytiny oš etřené  emulzí.

Ná vod k použ ití:
Dá vkovací lá hev: S ohledem na stupeň 
znečiš tění a materiá l čiš těných ploch postačí 
jedna dá vka (= 10 ml) na 2,5 – 10 l čisticího 
roztoku. Plochy setřete, omývá ní vodou není 
nutné  (s výjimkou použ ití v potraviná řství).
Doplnění: Prá zdnou dá vkovací lá hev  doplňte z 
ekologické ho ná hradního balení. Naraž te
ná hradní balení na trn (červený uzá věr) 
dá vkovací lá hve, zatlačte směrem dolů a 
vyčkejte, až  se obsah vyprá zdní.
Dá vková ní rovněž pomocí systé mů Quik Fill 
Plus nebo Quik Fill Compac - možnost 
přednastavení pracovní koncentrace.

Brial action plus

Superkoncentrovaný univerzá lní čisticí
přípravek na bá zi alkoholu


