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Paradex Gel 
 

 Koncentrat do mycia i czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg twardych o 
migdałowym zapachu, mycie sanitarne. 

 
Uwaga: Preparat do zastosowań profesjonalnych! 

Przed użyciem: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 
 
Przeznaczenie:.  
Skuteczny nisko pieniący,  
ekonomiczny preparat do 
codziennego, ręcznego mycia 
powierzchni  i podłogowych: 
drewnianych (zabezpieczonych), 
parkietu, korka, paneli, PVC, 
terakoty, powierzchni 
laminowanych, malowanych, 
drewna olejowanego, paneli, 
parkietu, terakoty, 
powierzchni laminowanych, 
kamiennych, 
malowanych, lakierowanych i 
nierdzewnych. Nie 
wymaga spłukiwania. Doskonale nadaje sie do użycia 
w automatach do mycia podłóg. Nadaje sie do 
polerowania. Zawiera komponenty, które tworza na 
powierzchni warstwe ochronna o aksamitnym połysku 
oraz pielegnuja zabezpieczone powierzchnie drewniane 
i kamienne. Pozostawia przyjemny, swieży zapach 

Zastosowanie 
Usuwanie typowych zanieczyszczeń z powierzchni 
podłogowych recznie lub z użyciem automatów 
myjacych 
Dozowanie i typowe zastosowania: W zale_nosci od 
intensywnosci zanieczyszczenia 
stosowac roztwór roboczy o ste_eniu ca. 
0,5- 1% tj ca 50-100ml/10l wod     

 

     
 
Uwaga: upewnij się że czyszczone powierzchnie są odporne 
na działanie preparatu. W przypadku wątpliwości zrób test 
odporności powierzchni na działanie preparatu.  

Cechy produktu: 
Nie zawiera zwiazków fosforu i AFE 
Nie zawiera rozpuszczalników 
Opakowania zatwierdzone przez UN 
Skład: 
Kwas tłuszczowy oleju talowego – 5-10% 
 
 
 
Dane techniczne:  
 pH 11,4,  ciecz lepka koloru zielonego  o migdałowym zapachu  
Opakowania: 12x1 l     Nr:art: 3006 
                                3x5 l       Nr:art :3009 
                                 

                    
Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji; 
Oznaczenie:                                     
Nie posiada określenia niebezpieczeństwa: 
Długi lub czesty kontakt z 
preparatem może wysuszać skórę 
  
 
Data produkcji: na opakowaniu 
 
Wskazania dodatkowe: 
Opakowanie po zużytym produkcie po odpowiednim 
oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku 
opakowań których nie można wyczyścić należy je zutylizować w 
licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów. Dalsze 
informacje podano w karcie charakterystyki produktu.  
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej 
wiedzy i doświadczeniu, Producent nie przyjmuje na siebie 
odpowiedzialności ze straty spowodowane niezgodnym z 
przeznaczeniem stosowaniem preparatu 

 

 


