
Bendurol Forte

UNIWERSALNY ŚRODEK  
DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA 
PODŁÓG
Bendurol Forte to uniwersalny środek do gruntownego czyszczenia posadzek wodoodpornych, 
szczególnie odpowiedni dla podłóg z linoleum i PCV. Czyści szybko i gruntownie – dzięki 
specjalnej kombinacji składników aktywnych z łatwością rozpuszcza i emulguje brud,  
a także usuwa powłoki woskowe i uporczywe zabrudzenia. 
Dodatkowo, Bendurol Forte posiada także doskonałe właściwości zwilżania powierzchni. 

Zastosowanie: 
Gruntowne mycie posadzek wodoodpornych, szczególnie z linoleum i PCV. 
Nie należy stosować środka na parkietach i wykładzinach tekstylnych.

n  Czystość - szybko rozpuszcza i emulguje brud, usuwa powłoki woskowe.
n  Bezpieczeństwo - niske pH umożliwia stosowanie środka na większości rodzajów podłóg.
n  Wydajność - niskopieniący, odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA CZYSZCZĄCE DO POWIERZCHNI
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.

INstrukCja stosoWaNIa 1.  Przeczytaj szczegółowe informacje 
dotyczące stosowania zamieszczone 
w planie higieny i na etykiecie produktu.

2. Podczas stosowania produktu noś  
odpowiednią odzież ochronną.

3. Przygotuj roztwór środka Bendurol Forte 
w proporcji od 1:1 do 1:10 w zależności 
od stopnia zabrudzenia.

4. rozprowadź roztwór po posadzce. 
odczekaj 10 minut aż środek zadziała.

5. Wyszoruj posadzkę, zbierz rozpuszczony 
brud.

6. Dwukrotnie spłukaj posadzkę. Pozostaw 
do wyschnięcia.

uWaGI sPECjaLNE / INForMaCjE
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
Przed użyciem należy sprawdzić działanie 
środka na niewielkiej powierzchni.
W trakcie mycia należy umieścić znak Uwaga 
- mokra podłoga i pozostawić go w umytym 
miejscu aż do całkowitego wyschnięcia 
powierzchni.

INForMaCjE DotYCZĄCE BEZPIECZEŃstWa
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
zamieszczono na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu.

WaruNkI PrZECHoWYWaNIa
Przechowywać w temperaturze od -5°C  
do 40°C wyłącznie w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu.

oPakoWaNIE
1 x 10 l
1 x 200 l
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