www.persecto.pl

PERSECTO P+ to specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji paneli podłogowych
i ściennych. Aktywne składniki zawarte w produkcie gwarantują skuteczność mycia
i szybsze odrywanie się brudu z chropowatej powierzchni paneli. Dodatek
naturalnych wosków właściwie pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie
przedłużając ich trwałość. Naturalne woski mają również właściwości pozwalające
na wydobycie głębi koloru paneli, które odzyskują blask i świeżość.
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA: starannie dobrany kompleks substancji aktywnych
zapewnia maksymalną skuteczność mycia bez smug.
PIELĘGNACJA: wyciąg z naturalnych wosków zabezpiecza panele przed szkodliwym
działaniem wody. Dodatkowo pielęgnuje czyszczone powierzchnie, pozostawiając
je czyste i lśniące.
KONSYSTENCJA: skoncentrowana formuła gwarantuje większą wydajność
i efektywność działania.
SPOSÓB STOSOWANIA: wlać 50ml płynu do 5l wody.
Tak sporządzonym roztworem umyć powierzchnię przy pomocy mopa lub szmatki.
W celu usunięcia mocnego zabrudzenia przemyć powierzchnię nierozcieńczonym
płynem naniesionym na gąbkę lub ściereczkę.
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SKŁADOWANIE: 36 miesięcy od daty produkcji.

PERSECTO N+ to specjalistyczny środek do ochrony i nabłyszczania laminowanych
paneli podłogowych. Dla uzyskania lepszego efektu zalecamy uprzednie umycie
powierzchni preparatem PERSECTO P+.
▶ wzmacnia właściwości antypoślizgowe
▶ chroni panele przed zarysowaniami
▶ zabezpiecza panele przed wnikaniem wilgoci

SPOSÓB STOSOWANIA: na dokładnie umytą, odtłuszczoną i suchą powierzchnię
nałożyć równomiernie preparat przy pomocy mopa lub miękkiej szmatki.
Nie dopuścić do nadmiernego przemoczenia paneli. Pozostawić do całkowitego
wyschnięcia. Preparat nie wymaga wcierania i polerowania.
Można dodatkowo przedłużyć działanie produktu stosując preparat rozcieńczony
w wodzie (2-3 nakrętki na 1l ciepłej wody).
Odbudowana w ten sposób warstwa ochronna wzmocni połysk bez nawarstwiania
produktu i konieczności ponownego nabłyszczania.
Tę czynność warto powtarzać raz na 2-3 tygodnie.
WYDAJNOŚĆ: 60m²/1 litr.
SKŁADOWANIE: 36 miesięcy od daty produkcji.

PERSECTO Z+ to specjalistyczny środek do gruntownego czyszczenia zabrudzeń
po remontach. Preparat nadaje się również do usuwania zanieczyszczonych,
nawarstwionych powłok PERSECTO N+ oraz innych środków nabłyszczających.
▶ gruntowne czyszczenie podłóg
▶ usuwanie pozostałości po farbach i lakierach wodorozcieńczalnych
▶ odtłuszczanie powierzchni paneli, wykładzin PVC i laminatów

SPOSÓB STOSOWANIA:
GRUNTOWNE CZYSZCZENIE PODŁÓG I ODTŁUSZCZANIE POWIERZCHNI:
Wlać płyn do wiadra z ciepłą wodą w ilości 1 część płynu na 100 części wody
i przemyć powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia.
USUWANIE POWŁOK NABŁYSZCZAJĄCYCH:
Przygotować roztwór w proporcjach 1:3 do 1:5 z wodą (1 część Persecto Z+ na
3 lub 5 części wody) w zależności od grubości nabłyszczającej powłoki.
Nanieść roztwór na czyszczone powierzchnie.
Odczekać kilka minut, w zależności od grubości powłoki.
Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu.
Następnie szorować powierzchnię szczotką.
W razie potrzeby powtórzyć czynność, aż do całkowitego usunięcia powłoki.
Wyczyszczoną powierzchnię starannie przemyć wodą.
UWAGA: w przypadku usuwania powłok z powierzchni paneli podłogowych
lub parkietów należy przemywać powierzchnie roztworem - nie namaczać, nie
szorować - może to trwale uszkodzić powierzchnię podłogi.
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SKŁADOWANIE: 36 miesięcy od daty produkcji.

PERSECTO D+ to specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji drzwi,
ościeżnic i mebli. Aktywne składniki zawarte w produkcie gwarantują
skuteczność mycia i szybsze odrywanie się brudu z chropowatych
powierzchni.
▶ doskonale czyści powierzchnie drewniane, szklane i wykonane

z laminowanych płyt MDF

▶ łatwo się aplikuje
▶ nie pozostawia smug
▶ utrudnia osadzanie się brudu
▶ chroni podłoże przed negatywnym wpływem wilgoci
▶ pozostawia świeży, przyjemny i długotrwały zapach

Sposób stosowania: spryskać powierzchnię z odległości około 20cm,
a następnie przetrzeć czystą szmatką.
Małe powierzchnie i trudno dostępne miejsca czyścić szmatką nawilżoną
preparatem.
UWAGA: nie używać na nielakierowane drewno, do ekranów plazmowych
i LCD.
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SKŁADOWANIE: 36 miesięcy od daty produkcji.

Multi-Form II Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy
tel. 32 326 40 92
fax 32 218 01 50
tychy@multiform.pl
ul. Zielińskiego 14, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 48 31
fax 16 678 48 31 wew. 23
przemysl@multiform.pl
ul. św. Michała 65, 61-005 Poznań
tel. 61 87 333 37
fax 61 87 333 13
poznan@multiform.pl

www.persecto.pl

www.multiform.pl

