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Clinex SportHall
Preparat do mycia posadzek sportowych z efektem 
antypoślizgowym

Właściwości: Preparat myjąco-pielęgnujący do mycia 
maszynowego i ręcznego z efektem antypoślizgowym. Szczególnie 
zalecany do podłóg sportowych takich jak PCV, linoleum, parkiet 
lakierowany itp. Posiada bardzo dobre właściwości zwilżające, 
jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Szybko 
odparowuje,nie pozostawia smug i zacieków, nie odkłada 
się na czyszczonej powierzchni. Posiada przyjemny, świeży 
zapach. Nawierzchnia sportowa (parkiet lakierowany, PCV) po 
zastosowaniu preparatu CLINEX SportHall spełnia wymogi normy  
PN-EN 14904:2009 pod względem tarcia (śliskości). 
Ustalony w badaniach wskaźnik śliskości (w badaniu  
„na sucho”) wynosił około 90. Zgodnie z PN-EN 14904:2009 
wartość wskaźnika powinna zawierać się między 80 a 110. Preparat przeznaczony zwłaszcza do 
mycia podłóg sportowych, oraz ciągów komunikacyjnych takich jak: korytarze w szkołach i obiektach 
użyteczności publicznej, w domach opieki, przychodniach, urzędach itp. 
Zastosowanie: Do codziennej pielęgnacji i czyszczenia wszelkiego rodzaju posadzek odpornych  
na działanie wody, a zwłaszcza PCV, linoleum, guma, zabezpieczone drewno (parkiet lakierowany) itp. 

Preparat przeznaczony zwłaszcza do mycia podłóg sportowych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem wstrząsnąć. Do codziennej pielęgnacji 20-50 ml na 10 L wody. Usuwanie 
silnych zabrudzeń 50-100 ml na 10 L wody.
MYCIE RĘCZNE
1. Przed rozpoczęciem mycia ręcznego należy powierzchnię zamieść lub odkurzyć
2. Zanurzyć mop, gąbkę w roztworze roboczym preparatu oraz lekko wycisnąć
3. W przypadku mycia posadzki stosować metodę ósemkową umyć odpowiednią wielkość 
    powierzchni (nie więcej niż 25 m2)
4. Wypłukać mop w wodzie oraz wycisnąć w wyciskarce

MYCIE MASZYNOWE
1. Stosować zgodnie z zaleceniem producenta urządzenia myjącego. 
2. Przed rozpoczęciem mycia maszynowego należy posadzkę zamieść lub odkurzyć 
3. Przygotowany roztwór roboczy preparatu wlać do zbiornika maszyny 
     szorująco - zbierającej 
4. Przy pomocy maszyny szorująco - zbierającej umyć powierzchnię

UWAGA!
• Tylko do użytku profesjonalnego.
• Przed użyciem środka sprawdzić działanie środka na niewielkiej powierzchni.
• Produkt może w czasie zmieniać zabarwienie. Nie jest to wadą produktu i nie 
        ma wpływu na jego jakość oraz własności myjące.
• W trakcie mycia należy umieścić znak UWAGA – MOKRA PODŁOGA  
        i pozostawić go w umytym miejscu aż do całkowitego wyschnięcia powierzchni
• Przy sporządzaniu roztworu należy stosować wodę w temperaturze pokojowej.

Bezpieczeństwo:
• Nie mieszać z innymi produktami
• Nie stosować preparatu na powierzchnie wrażliwe na wodę (np. niezaimpregnowane drewno, korek)
• Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu
Warunki przechowywania/magazynowania
• Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C
• Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu
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