čistiace a ochranné riešenia

P R O D U K TO VÁ S É R I A

JEDNODUCHÉ POUŽITIE, MAXIMÁLNY ÚČINOK

SP BREAK UP® SÉRIA
Produkty sú určené na odstraňovanie najčastejších lokálnych problematických
znečistení. Na základe dlhoročných skúseností našich vývojárov rada SP Break Up®
spĺňa očakávania jednoduchého používania, účinnosti a potrieb klientov z celej škály
prevádzok v segmentoch doprava, antigraffiti, budovy (hotely, reštaurácie, kaviarne,
facility managment), priemysel, ale aj v domácnostiach a všade tam, kde je vzhľadom
k znečisteniu potrebné použiť špecializovanejšie produkty.
Produkty sú založené na vodnej báze, bez nepríjemného chemického zápachu.
Všetky zložky sú biologicky rozložiteľné v súlade so smernicami OECD.
Koncentrácia
Produkty sa používajú v koncentrovanej forme.
Balenie
Rozprašovač 500 ml • Utierky 50 ks • Speňovač 500 ml / PET obaly bez kovových častíc
Skladovanie
Pri izbovej teplote, v dobre vetranej miestnosti, mimo priameho slnečného žiarenia.

GRAFFITI REMOVER • GLUE & RUBBER MARK REMOVER • CHEWING GUM REMOVER
STAIN REMOVER • ODOUR REMOVER • STAINLESS STEEL CLEANER
GLASS CLEANER FOAM • TEXTILE CLEANER FOAM • FABRIC PROTECTOR

Odstraňuje zvyšky lepidiel z farebne stálych povrchov,
akými sú napr. podlahy, laminát, sklo, kov, dlaždice a pod.
Glue & Rubbermark Remover tiež odstraňuje stopy
po pneumatikách, priemyselných gumených kolieskach,
obuvi a ďalšie poškodenia povrchov gumenými materiálmi.
Produkt je dostupný aj vo forme utierok.
Návod na použitie
Prostriedok aplikujte na postihnuté miesto rozprašovačom.
Nechajte pôsobiť 1 - 5 minút. V prípade potreby použite kefku alebo šrabku.
V prípade utierok, použitie utierky na znečistenom mieste.
Neutralizujte povrch produktom AQUO™ Universal
a dočistite povrch čistou utierkou.
Balenie
Rozprašovač 500 ml • Utierky 50 ks
pH
neutrálne
Na všetky druhy tvrdých povrchov

Rýchly a efektívny

Odstraňuje graffiti z farebne stálych povrchov ako laminát, sklo,
kov, podlahy a podobne. Produkt eliminuje aj extrémne odoloné farby
- permanentné fixy, atrament, sprejové farby, zlaté a strieborné perá
a ich stopy. Produkt je k dispozícii aj vo forme utierok.
Návod na použitie
Prostriedok aplikujte na postihnuté miesto rozprašovačom.
Nechajte pôsobiť 1 - 5 minút. V prípade potreby použite kefku.
V prípade utierok, použitie utierky na znečistenom mieste.
Neutralizujte povrch produktom AQUO™ Universal
a dočistite povrch čistou utierkou.
Balenie
Rozprašovač 500 ml • Utierky 50 ks
pH
9,5
Univerzálne použitie

Rýchly a efektívny

Odstraňuje tiene

Chewing Gum Remover je určený na úplné odstránenie
žuvačiek a ich zvyškov. Produkt je možné aplikovať na všetky
druhy tvrdých povrchov (podlahy a obklady) a tiež všetky druhy
tkanín a kobercov.
Návod na použitie
Prostriedok aplikujte na postihnuté miesto rozprašovačom.
Nechajte pôsobiť 3 - 5 minút. Rozpustenú žuvačku odstráňte
plastovou škrabkou, postupujte smerom od okrajov k stredu
znečistenia. Neutralizujte povrch produktom AQUO™
Universal a dočistite povrch čistou utierkou.
Balenie
Rozprašovač 500 ml
pH
neutrálne
Bezkonkurenčný reakčný čas

Odstraňovanie bez zvyškov

Vďaka aktívnej pene odstraňuje rôzne druhy náročných
znečistení aj z hlbších vrstiev mäkkých textilných povrchov
ako sú látkové sedačky, pracovný a civilný odev či koberce.
Návod na použitie
Prostriedok aplikujte na postihnuté miesto speňovačom,
ktorý je priamo súčasťou balenia. Nechajte pôsobiť 1 - 5 minút.
Použite utierku na odstránenie znečistenia, v prípade potreby
kefku. Ak ste čistili väčšiu plochu, nahromadenú penu
odstráňte papierovou utierkou alebo povysávajte.
Balenie
Rozprašovač / speňovač 500 ml
pH
neutrálne
Rýchle a efektívne čistenie

Na všetky druhy mäkkých povrchov

Stain Remover je efektívne riešenie na odstraňovanie škvŕn
spôsobených napr. kávou, vínom, ovocnými šťavami, zmrzlinou,
čokoládou a podobne. Je určený predovšetkým na textilné
materiály, ostatné mäkké povrchy, ale aj plasty
a ďalšie tvrdé povrchy.
Návod na použitie
Aplikujte rozprašovačom priamo na škrvnu, až kým znečistený povrch
nezvlhčíte. Nechajte produkt pôsobiť 1 - 5 minút. Následne pretrite
čistou utierkou alebo vysajte obsah rozpustenej škrvny, ak je to možné,
bez ďalšieho roztierania škvrny. Vlhkou utierkou neutralizujte vyčistený
povrch, prípadne látku vyperte. V prípade potreby postup opakujte.
Balenie
Rozprašovač 500 ml
pH
neutrálne
Rôzne povrchy

Rôzne škvrny

Čistí povrchy z ušľachtilej ocele, hliníku či laminátu od mastnoty
a iného povrchového znečistenia. Bez zanechania očividného filmu
vytvára lepšiu odolnosť povrchov voči odtlačkom a škvrnám.
Návod na použitie
Prostriedok aplikujte priamo na povrch rozprašovačom.
Nechajte pôsobiť 1 - 3 minút a dočistite čistou utierkou.
Balenie
Rozprašovač 500 ml
pH
neutrálne
Vytvára ochrannú vrstvu

Jednoduchá aplikácia

Glass Cleaner Foam je vysoko účinný čistič sklenených plôch
a zrkadiel, ktorý pomocou aktívnej peny vyčistí aj najnáročnejšie
znečistenia hladkých povrchov.
Návod na použitie
Prostriedok aplikujte na povrch speňovačom, ktorý je súčasťou
balenia. Nechajte pôsobiť 1 - 3 minúty. Povrch dočistite
čistou mikrofázovou utierkou.
Balenie
Rozprašovač 500 ml
pH
neutrálne
Rýchly a efektívny

Aktívna pena

Priedušný a ľahko aplikovateľný ochranný prostriedok vyrobený novými
technológiami z oxidu kremičitého vytvára trvácnu, hygienickú vrstvu
na textiloch. Ošetrené plochy sa stávajú odolné voči prenikaniu tekutín
a nečistôt do vlákien textilných povrchov. Aplikovanie výrobku zlepšuje
životnosť tkanín bez poškodenia štruktúry vlákien. Na čistenie povrchov
ošetrených Fabric Protector-om použite handričku a teplú vodu.
Výrobok je bezfarebný a nemá vplyv na pôvodnú farbu tkaniny.
Ako produkt na báze vody je šetrný k životnému prostrediu.
Návod na použitie
Povrch musí byť pred aplikáciou produktu vyčistený. Pred použitím produkt zatrepte.
Aplikujte zo vzdialenosti 20 - 30 cm tak, aby bol povrch vlhký. Čas schnutia sa môže
líšiť v závislosti na vlhkosti vzduchu a teplote v miestnosti. Plný efekt ochrany
sa prejaví po cca. 12 - 15 hodinách. V prípade chladného počasia sa prejaví neskôr.
Balenie
Rozprašovač 500 ml
pH
5-6

Priemerné pokrytie
10 - 20 m2

Jednoduchá aplikácia

Dlhotrvajúca ochrana

Neovplyvňuje farbu textilu

Okamžite neutralizuje existujúci zápach. Vďaka použitým enzýmom
zápach neprekrýva, ale eliminuje. Používa sa nielen pri vzniknutom
znečistení, ale tiež preventívne. Poskytuje rýchlu, účinnú a ekologickú
kontrolu zápachu v toaletách, odpadkových košoch, kobercoch, fitness
centrách, kabínach vozidiel či pri preprave aromatického tovaru.
Návod na použitie
Pred použitím zatrepať. Rozprašovačom aplikujte priamo
na postihnutú oblasť. Neodporúča sa aplikácia na nábytok.
Balenie
Rozprašovač 500 ml
pH
neutrálne
Okamžitý účinok

Jednoduchá aplikácia

Zabraňuje návratu pachov

P R O D U K TO VÁ S É R I A
GRAFFITI REMOVER
odstraňovač graffiti
GLUE & RUBBER MARK REMOVER
odstraňovač lepidla a gumených stôp
CHEWING GUM REMOVER
odstraňovač žuvačiek
STAIN REMOVER
odstraňovač škvŕn
ODOUR REMOVER
odstraňovač zápachu
STAINLESS STEEL CLEANER
čistič ušľachtilej ocele
GLASS CLEANER FOAM
čistiaca pena na sklo
TEXTILE CLEANER FOAM
čistiaca pena na textil
FABRIC PROTECTOR
ochranný produkt na textil

w w w.blueandgreen.sk
ECCLEAN s. r. o., Martina Rázusa 13, 984 01 Lučenec
info@blueandgreen.sk
+421 (0)47 38 123 03

