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Procur-Koncentrátum  

Speciálisan ápoló tisztítószer 
 
Tulajdonságok 
Intenzíven tisztít és speciális ápolófilmet képez, amely optimálisan polírozható.  
Az ápolófilm megakadályozza a ragadós szennyeződések letapadását, mint pl.  
rágógumi, öntapadós etikettek stb. és lényegesen csökkenti a fekete cípősarok  
nyomok keletkezését. Folyamatos felhasználásnál a képződő védőréteg összetevői  
kicserélődnek, ami által túlrétegződést nem okoz a felületen. A Procur-Koncentrátum 
csíkmentesen szárad, selyemfényű és megfelelő adagolásnál csúszásmentes.  
A száradás során a padló síkossága eléri a DIN 18032 második részében  
meghatározott 0,4 és 0,6 µ közötti értéket, (az FMPA Baden-Württemberg,  
Otto-Graf intézet által bevizsgált) így eleget tesz a sportcsarnokok, sportlétesítmények 
elvárásainak, ezért különösen alkalmas ezen felületek tisztítására és ápolására.  
 
Összetev ők (a 648/2004/EK alapján) 
Nem ionos tenzidek 5-15%, vízbázisú oldószerek, ápoló összetevők, adalékszerek,  
színezőanyagok, illatanyagok (Linalool). 
pH-érték (koncentrátumban): kb. 4,5             pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7 
 
Felhasználási terület 
Minden vízálló, kemény és rugalmas padlón, mint pl.: PVC, linóleum, gumi,  
poliolefin, márvány, betonkő, epoxigyanta, de akár bevonatolt felületeken is.  
Előnyben részesíthető biztonsági követelményeket is elváró intézmények  
esetén, mint pl.: sportcsarnokok vagy idősek otthona.  
 
Felhasználás 
1 adag = 25 ml 
 
Napi takarítás (felmosás / gépi vizes tisztítás): 
1 adag 8 liter hideg vízhez vagy  
Kiehl-adagolórendszer (pld.: Dosifill) 1:320. 
Enyhébbtől közepesen erős szennyeződésnél  
½ adag is elégendő. 
 
Polírozás: 
Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1000 ford/perc) az ápolófilm 
tömöríthető, a cipőtalpak által keletkezett nyomok megszüntethetőek, 
ugyanakkor a felület strapabírás szempontjából is optimalizálható. 
 
Előápolás: 
1 adag 1 liter hideg vízhez. 

Anyagszükséglet / m²  
Felmosás / gépi vizes tisztítás: 0,06-0,25 ml 
Előápolás: 0,75 ml 
 

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási f elhasználása nem engedélyezett!  

Kiszerelés  
240 x 25 ml-es tasak kartonban Cikkszám: j 30 05 54 
6 x 1 literes flakon kartonban Cikkszám: j 30 05 02 
10 literes kanna Cikkszám: j 30 05 10 
 

Napi 
felületápolás  
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