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ТЕЧЕН ПОЧИСТВАЩ НЕУТРАЛЕН КОНЦЕНТРАТ НА АЛКОХОЛНА 
ОСНОВА ЗА ТВЪРДИ ПОВЪРХНОСТИ 
 
За професионална употреба 
 

• Почиства и гланцира до блясък всички водоустойчиви твърди повърхности  

• Особено подходящ за деликатни и неустойчиви на киселини и основи 
повърхности 

• Почиства и поддържа винилови подове и стенни настилки с 100% PUR покритие 

• Безупречен ефект само с едно третиране 

• Не е необходимо изплакване или подсушаване 

• Изсъхва бързо и не оставя следи 

• Придава сияен блясък на гланцираните и огледалните повърхности 

• Ниско пенлив, подходящ и за машинно почистване 

• С вградена дозираща чашка за икономична и прецизна употреба 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

• Течен почистващ неутрален концентрат на алкохолна основа с изключително 
силно хигиенизиращо действие 

• Подходящ за почистване на всички водоустойчиви твърди повърхности като 
керамични плочки за стени и подове, облицовъчни плочи, изкуствени материали, 
лакирани повърхности, каменни подове, стъкло, емайл, мрамор и други 
водоустойчиви покрития 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Течност 

• Концентрат 

• pH: 8.5–9.5 

• Срок на годност: 2 години 
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
• За основно почистване и ежедневна поддръжка на всички твърди повърхности с 

HMI® RADOPAL се приготвя работен разтвор в концентрация от 1:200 до 1:50 
(0.5%-2.0%), в зависимост от замърсяването (от 50 до 200 ml на 10 L вода) 

• Нанася се с пулверизатор, ръчно посредством моп или кърпа, или машинно 

• За поддържане на подови настилки, покрити със защитни слоеве, да не се 
използва по-висока от минималната концентрация 1:200 

• Ръчно почистване: намокрете моп с разтвора и почистете, спазвайки правилата 
за почистване на подове  

• Препоръка: За прецизно, лесно и бързо дозиране на работни разтвори, 
използвайте дозиращи системи на ХМИ ЕООД – HMI® MX Hospitality или други 

• Машинно почистване: спазвайки препоръките за приготвяне на работни 
концентрации, дозирайте концентрата в почистващото оборудване  

• Повърхностите се третират еднократно, без изплакване и повторно забърсване 
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ТЕЧЕН ПОЧИСТВАЩ НЕУТРАЛЕН КОНЦЕНТРАТ НА АЛКОХОЛНА 
ОСНОВА ЗА ТВЪРДИ ПОВЪРХНОСТИ 
 
За професионална употреба 
 

СЪСТАВ 
Алкохол 
НПАВ: < 5% 

 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

• Внимание. Съблюдавайте препоръките за безопасност при употребата на 
продукта 

• Да не се смесва с други продукти 

• Да се съхранява извън обсега на деца 

• Да не се използва върху неустойчиви на вода повърхности като необработено 
дърво и корк 

• Да се съхранява в оригиналната плътно затворена опаковка, защитен от директна 
слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място 

• Продуктът е годен при съхранение от +5оС до +30оС 

• Препоръчителна температура на съхранение: от +15оС до +25оС 

 
ОПАКОВКИ 

• Бутилка с дозатор 1 L; 12 бр. в кашон 
• Туба 10 L 


