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Toate indicaţiile de pe fişele noastre de date corespund  
celor mai exacte cunoştine ale noastre şi experienţei, fără  
a decurge o formă de obligativitate din aceasta. Detalii  
referitoare la produs puteţi găsi în fişa de date de siguranţă  
a produsului.  RO  0917

Informații tehnice 
Cutie cu 12 pulverizatoare manuale   
de câte 600 ml (goale)  Nr. art. 00898
Cutie cu 12 sticle de câte 1 litri Nr. art. 00380
Canistră de 10 litri Nr. art. 30387

Domeniul de utilizare 
Adecvat pentru toate pardoselile și suprafețele rezistente la apă (mate și lucioase) – 
cu caracteristici antistatice. UNIMAGIC reduce remurdărirea și este sigur la aplicare, 
deoarece nu lasă urme. Prin efectul de soil-release, murdăria se poate spăla foarte 
ușor. Efect anti-zgâriere pe suprafețele sensibile. Adecvat în special pentru utilizarea pe 
toate materialele și straturile aplicate moderne, cu suprafețe tratate PU. 
Efect optim de curățare cu ajutorul textilelor cu microfibre.

        

Utilizarea : 
UNIMAGIC poate să fie utilizat în cadrul tuturor proceselor de curățare manuale. 
Concentrația de utilizare în curățenia de întreținere: 0,5 – 1 % (concentrație de utilizare 
max.: până la 5 % fără nicio limitare). Pentru curățarea intermediară în procesul Cleaner 
1:5 până la 1:10 de TOP SATIN este adecvat în mod optim (1 parte UNIMAGIC la 5 până 
la 10 părți de apă). Utilizați UNIMAGIC Microfluid în sistemul de curățare cu mașina la 
concentrația de 0,5 – 1%. 

Caracteristicile produsului 
•   Foarte adecvat pentru utilizarea cu materiale textile din microfibre 
•   Are efect antistatic 
•   Efectul soil-release susține capacitatea de spălare rapidă a lavetelor 
•   Se usucă rapid - nu lasă dungi 
•   Este absolut sigur la utilizare 
•   Pentru toate suprafețele mate și lucioase și pardoseli 
•   Fără acumularea unei pelicule 
•   Capacitate foarte bună de transport a murdăriei 

Indicație 
Prin utilizarea lavetelor netede de microfibre este maximizat randamentul UNIMAGIC 
Microfluid. Cu cât este mai netedă suprafața de curățat, cu atât mai netedă trebuie să fie 
și laveta de microfibre. Lavetele netede, cu structuri de mică amploare se pot stoarce mai 
bine și transferă astfel mai bine umiditatea. Aceasta conduce la un efect optim de curățare. 

Microfluid pentru curățarea de înaltă tehnologie 
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