≠ Limpiador Potente Laminado
(≠ producto 74)
HG "Limpiador Potente Laminado" es un potente limpiador para
eliminar de forma rápida y segura, suciedad resistente, grasa y
capas protectoras de todo tipo de laminado.
Modo de empleo:
Para la limpieza a fondo normal:
Diluya un litro del producto en medio cubo (5L) de agua templada,
aplicándolo con una mopa o bayeta bien exprimida, enjuagándola
regularmente en la solución. No aclare ni vuelva a fregar y deje que
el suelo se seque.
Para eliminar HG "Abrillantador Protector Laminado"
(HG producto 70): Introduzca el producto sin diluir en un cubo y
a continuación aplíquelo con una mopa o bayeta bien exprimida.
El suelo no se puede humedecer demasiado (véase la Atención).
A continuación, dejar actuar durante unos minutos y si lo desea,
abrillantar el suelo con una mopa o con un cepillo. A continuación,
retirar el líquido con una bayeta limpia y bien exprimida, aclarando
regularmente en agua limpia. Volver a fregar una o dos veces con
una bayeta bien exprimida y agua limpia.
Consumo: ± 10 a 15 m2 por litro sin diluir, ± 25 a 50 m2 por litro
diluido.
Atención: Nunca humedezca el suelo demasiado, porque se
pueden hinchar las juntas del laminado.

≠ Limpador Potente Laminado
(≠ produto 74)
HG "Limpador Potente Laminado" é um produto de limpeza
intensivo para a remoção segura e rápida de sujidade, gordura
e filmes de proteção persistentes de todos os tipos de
superfícies laminadas.
Instruções de utilização:
Para uma limpeza potente normal:
Dilua um litro em meio balde (5L) de água morna e aplique com um
esfregão ou esfregona bem exprimidos e enxague regularmente na
solução preparada. Não é necessário enxaguar nem secar com o
esfregão, deixe o soalho secar por si mesmo.
Para a remoção de HG "Abrilhantador Protector Laminado"
(HG produto 70): Ponha o produto não diluído num balde e
aplique-o depois com um esfregão ou esfregona bem exprimidos.
O chão não pode ficar demasiado molhado (ver Atenção). Depois
deixar actuar durante alguns minutos e se desejar pode secar o
chão com uma esfregona ou escova. Remova depois o líquido com
um esfregão limpo e bem exprimido e enxague-o regulamente com
água limpa. Depois, passe ainda a superfície 1 ou 2 vezes com uma
esfregona bem exprimida e sempre com água limpa.
Quantidade de aplicação: ±10-15 m2 por litro não diluído,
± 25-50 m2 por litro diluído.
Atenção: Nunca faça uma limpeza demasiado húmida em
laminados visto poder causar o inchaço das juntas.
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