
Suma Safe Floor
Preparat antypoślizgowy do podłóg z płytek ceramicznych

Opis
Suma Safe Floor jest preparatem antypoślizgowym do okresowej pielęgnacji 
podłóg wykonanych z płytek ceramicznych. Dzięki unikalnej formule preparat 
wykazuje doskonałe właściwości antypoślizgowe, ponieważ nie niszczy mody-
fikowanych powierzchni i przywraca naturalną mikroporowatość płytkom cera-
micznym. Doskonały dla restauracji, kuchni, sklepów, szpitali, szkół, lotnisk, 
domów opieki społecznej, biur, hoteli, łazienek, szatni, zakładów przetwórstwa 
spożywczego. 
Preparat polecany jest do stosowania na całej powierzchni lub punktowo, szcze-
gólnie w miejscach, gdzie występuje zwiększony ruch pieszy i w których, z powo-
du występowania wody, zwiększone jest ryzyko poślizgnięcia się na, np. schody, 
ciągi komunikacyjne, hole, wejścia do budynków. Preparat może być też stosowany 
do codziennej pielęgnacji podłóg.

Cechy
• unikalna, opatentowana formuła;
• skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe;
• odporny na duże natężenie ruchu pieszych;

Właściwości
Postać:     pomarańczowa ciecz
pH (1% roztwór, 20°C):    3,0 -4 ,0
Gęstość (20°C):    ok. 1,023 g/cm³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia
Dozowanie: Nie rozcieńczać w celu okresowej pielęgnacji.
Preparat można stosować również do codziennej pielęgnacji w stężeniu 0,78% 
(78ml na 10 litrów roztworu roboczego).

OKRESOWA PIELĘGNACJA:
1. Zetrzeć rozlane płyny i zamieść zanieczyszczenia z podłogi. 
2. Nanieść nierozcieńczony preparat Suma Safe Floor na zabezpieczaną 
    powierzchnię.
3. Równomiernie rozprowadzić preparat Suma Safe Floor po zabezpieczanej 
    powierzchni przy użyciu szczotki lub mopa. Odczekać 20 minut w przypadku 
    podłóg gresowych lub 40 minut w przypadku podłóg z płytek glazurowanych: 
    porcelanowych i ceramicznych. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu.
4. Zebrać powstały roztwór mopem, ściągaczem do podłóg lub odkurzaczem.
5. Dokładnie spłukać podłogę i zebrać wodę.
6. Osuszyć podłogę przy użyciu suchego mopa lub ściągacza. Zaczekać do 
    całkowitego wyschnięcia podłogi przed wznowieniem ruchu pieszego.

CODZIENNA PIELĘGNACJA:
Rozcieńczyć preparat Suma Safe Floor wodą w proporcji 78 ml na 10 l roztworu 
roboczego, nanieść na podłogę mopem, w razie konieczności spłukać wodą.

 



Suma Safe Floor

Sposób użycia c.d.:

Uwaga: Nie wlewać preparatu ponownie do opakowania.

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany 
do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%,
odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.
Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach,
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperatu-
rach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Safe Floor
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami
produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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