PRODUKT BLAD
ECLIPSE ®® NEUTRAL CLEANER
Polish neutralt rengøringsmiddel
Lav pH værdi, rengøringsmiddel til daglig vask af gulve,
fjerner effektivt snavs uden at mattere gulve, behandlet
med polish. Kan bruges på alle vaskbare overflader.
FORDELE
• Bibeholder glansen på polish gulve
• Koncentreret for økonomisk brug
• Lavtskummende, let at bruge enten med klud, svamp,
mop eller gulvvaskemaskine
• Højeffektivt som grovrengøringsmiddel
• Fortræffeligt som afspændingsmiddel ved skylning
efter grundrengøring
• Dejlig citrusduft

ANBEFALES TIL:
Alle gulve, såsom beton, terrazzo, marmor/ split, klinker, granit,
vinyl og linoleums gulve, med eller uden polish. Alle vaskbare
overflader
PRODUKT SPECIFIKATIONER
Beskrivelse:

Syntetisk, vandbaseret dagligt rengøringsmiddel

Udseende:

Lyserød vandig opløsning

Lugt:

Let citrusduft

Dækevne:

98 m2 pr. opblandet l.

Viscositet:

185 CPS + 65 CPS Brookfield test

Koncentrat pH:

9,0 +0,5%, ASTM E70-77

Opløsning pH:

Under 8,5

Holdbarhed i dunken: 1 år, ASTM D1791
Vægt pr. l.:

1,013 kg

Frostcyklus:

Gennemfører 3 cykluser, ASTM D3209.
Undgå frost. Hvis frosset, lad optøning
ske langsomt til rumtemperatur. Ryst
grundigt før brug.

Brændbar:

Ikke brandbar ASTM D56

PAKNING
2 X 10 l. dunke bestillingsnummer 301

BRUGSANVISNING: DAGLIGT VEDLIGEHOLD
1. Fej/mop gulvet med en tør ubehandlet mop.
2. Bland ECLIPSE NEUTRAL CLEANER i en spand eller gulvvaskemaskine i følgende blandingsforhold:
Let rengøring
1:128
40 ml pr 5 l. vand
Middel rengøring
1:64
80 ml pr 5 l. vand
Grundig rengøring
1:32
160 ml pr 5 l. vand
3. Vask gulvet med mop eller en gulvvaskemaskine med lys
rondel for at fjerne snavs, grus, sand, etc.

BRUGSANVISNING: PERIODISK VEDLIGEHOLD, POLISH GULVE
1. Fej/mop gulvet med en ren ubehandlet mop.
2. Bland ECLIPSE NEUTRAL Cleaner i henhold til ovennævnte
blandingsforhold. Brug ikke varmt vand på polishbehandlede
gulve.
3. Vask gulvet med en gulvvaskemaskine med en Pioneer Eclipse
blå eller grøn rondel. Skyl gulvet med rent koldt vand.
4. Påfør 2 nye lag polish anbefalet af Pioneer Eclipse, ifølge
brugsanvisningen.
Obs: For at undgå forurening af ubrugt produkt, hæld ikke resten
af midlet i spanden tilbage i dunken.

BEMÆRK
Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn. Benyt handsker
under brug. Undgå frost.

4 X 4 l. dunke bestillingsnummer 301MP
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