Vysoce účinný tekutý kyselý přípravek s příjemnou vůní. Vyniká vysokou čisticí účinností,
zejména při odstraňování vodního kamene, rzi
a dalších usazenin. Výborný k čištění keramických obkladů, van, umyvadel, vodovodních
baterií, WC, podlah, skel a výrobních zařízení.

prowash® fixi
Naše Plus:
Výborně čistí
Odstraňuje rez a vodní kámen
Zanechává čisté a lesklé povrchy
Výborně ulpívá na svislých plochách díky
zahuštěné receptuře
Příjemná borovicová vůně

Oblast použití:
prowash® fixi je výborný k čištění keramických obkladů, van, umyvadel, vodovodních baterií, WC, podlah, skel a výrobních zařízení.
Doporučeno pro použití v potravinářství, institucích, zdravotnictví,
hoteliérství a službách.
Materiálová kompatibilita: vhodné pro chrom, nerez, keramiku,
plast a sklo. Nepoužívejte na povrchy citlivé na kyseliny. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zvláště poškozené kovové a smaltované povrchy.

Návod na použití:
Naneste na znečištěnou plochu. Dle intenzity znečištění nechejte
působit několik minut a opláchněte čistou vodou. Je-li to potřebné,
vytřete povrch dosucha.

prowash® fixi
Životní prostředí:

Složení:
•
•

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
a za dodržení vysokých standardů kvality.

Kyselina fosforečná
Alkoholy, C-12-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované

Fyzikálně–chemické vlastnosti:
vzhled
vůně
pH (1% roztok)

růžová viskózní kapalina
charakteristicky po kyselině, parfemováno
2,1– 2,6 / 20 °C

Logistické informace:
Název produktu
prowash® fixi

Balení

Ks v kartonu

1 l láhev
5 kg kanystr

12
1

Zvláštní upozornění:
Pouze pro profesionální trh. Nepoužívejte na povrchy citlivé na
kyseliny. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zvláště poškozené
kovové a smaltované povrchy.

Doba exspirace:

24 měsíců

Typ přípravku:

Chemická směs – čistič

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz
Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitel
certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Součást skupiny Air Liquide.

Výrobce:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445, 735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz

Pro individuální dotazy a požadavky:
Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com
Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3, 971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
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