
Koncentráció:

10 liter vízhez a felület 

szennyezettségétől 

függően 0,5-1dl-től 2-3 

dl-ig . 

5 liter koncentrátum= 

1000 liter munkaoldat 

Termékleírás – Ipari felhasználás 

Ár: 5L  Nettó   3 749 Ft 1L Nettó  899 Ft

  Bruttó  4 761 Ft   Bruttó   1142 Ft



Alkalmazási terület 

A CLEANECO GRESLAPTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM hatékonyan távolítja el 

a szennyeződéseket mindennemű kövezetről, padozatról és burkolatról. 

Speciális összetételének köszönhetően a lyukacsos szerkezetű, mészkő 

bázisú, vagy kezeletlen felületű kövezetekről hatékonyan távolítja el a 

szennyeződéseket. 

Használható félkezelt márványra is.  

Ajánljuk egyaránt mindennapos gépi vagy kézi használatra. 

Használatát követően tiszta és csúszás mentes felületet kapunk. 

Felhasználási javaslat 

Napi rendszeres takarításhoz használjunk 0,5-1%-os munkaoldatot (10 liter 

vízhez 0,5-1 dl koncentrátum), míg erősen szennyezett felületekre 

alkalmazzunk 1-3 %-os munkaoldatot a szennyeződés mértékétől függően. 

Magas igénybevételnek kitett, erősen koszolódott, azonban eddig 

helytelenül tisztított felületeken, továbbá olyan felületeken, melyeken a 

CLEANECO GRESLAPTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUMOT először használja 1-

2%-os munkaoldatot (10 liter vízhez 1-2 dl koncentrátum) vigyen fel bő 

vízzel a felületre, majd hagyja hatni 5-10 perces behatási időre, majd 

mossa föl a felületet. 

Erősen szennyeződött foltok eltávolítására használjuk a koncentrátumot 

teljes töménységben. 

Figyelmeztetések 

Égési sérülést okoz. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen 

helyen tartandó. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. 

Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. 

Ha az anyag bőrre kerül, vízzel azonnal le kell mosni. Megfelelő 

védőkesztyű és arc-/ szemvédőt kell viselni. Baleset vagy rosszullét esetén 

orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.  
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Összetétel 

15-20% nemionos felületaktív anyagok, < 5% izopropil alkohol, < 2% 

komplex képzô, < 2%, butil-diglikol, < 2% etil-diglikol, < 2% nátrium-

hidroxid, illatanyag. 

Cégünk célja, hogy termékeinket természetes alapanyagok hozzáadásával, 

környezetbarát eljárásokkal, hagyományos üzemi körülmények között, a 

termék előállítástól a palackozáson és a címkézésen át döntően emberi 

erőforrás alkalmazásával hozzuk létre. Fontosnak tartjuk, hogy a gyártási 

folyamaton túl a termék-előállításunkhoz szükséges alapanyagokat, 

műanyagáru és csomagolóanyagokat, valamint a nyomdai termékeket is 

magyar vállalkozói partnerektől szerezzük be. 

Magyar szakértelem, magyar kéz, magyar termék! 

Gyártja és forgalmazza 

CLEANECO KFT.  

1044 Budapest, Megyeri út. 51.

Tel.: 0630/6902384  

www.cleaneco.hu 




