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PROFESIONALNO ČIŠČENJE OBJEKTOV
         ČISTO. VARNO. UČINKOVITO.

Indur TOP
NEVTRALNO ČISTILNO SREDSTVO
Indur TOP je koncentrirano čistilno sredstvo za talne površine, ki ne potrebuje izpiranja. 
Primerno je za vzdrževalno čiščenje s krpo, kot tudi za čiščenje z razprševanjem. V vodi �����
topni polimeri zagotavljajo zaščitni film, ki pri redni uporabi zmanjšuje ponoven oprijem�
umazanije na tla. Pri čiščenju z razprševanjem, Indur TOP odstrani praske in madeže,  
popravi premaz in obnovi prvoten sijaj tal. Barvno kodiran izdelek z večjezično etiketo,  
zagotavlja varno in optimalno uporabo. Indur TOP je del palete izdelkov TOP, ki zajema  
pet visoko učinkovitih izdelkov za vsakodnevna vzdrževalna čiščenja.�
Področje uporabe: za vse vodoodporne talne obloge, zlasti za svetleča in premazana tla.�
Ni primeren za nezaščiten in oljen parket, laminate in tekstilne talne obloge.
�
��ČISTO - Zmogljiv učinek čiščenja v kombinaciji z nego površin.
��VARNO - Barvno kodiran izdelek in visoka kompatibilnost materialov.
��UČINKOVITO - Zaščitni film, ki zmanjšuje ponoven oprijem umazanije na tla, �

predvsem na talnih površinah, kjer so hodilne poti.
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NAVODILA ZA UPORABO
���Pred uporabo prebrati etiketo, navodila�

za uporabo in plan čiščenja.

ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN S KRPO:�
��Razredčiti 50-200 ml sredstva Indur �����������

TOP v 10 L vode, odvisno od stopnje�
umazanije.

��Tla prebrisati z Rasant krpo.
��Izpiranje ni potrebno. Pustite, da se 

površine same posušijo.

ČIŠČENJE Z RAZPRŠEVANJEM: 
��Za čiščenje z razprševanjem razredčite�

25-50 ml sredstva Indur TOP v 500 ml �
vode v dozirno plastenko ali diretktno  �
v rezervoar stroja.

��Raztopino napršite na tla, na približno��������
2 m2 in obdelajte tla z eno-krtačnim
strojem v kombinaciji z ustreznim filcem, 
dokler površina ni čista in suha.

POSEBNA OPOZORILA
Pred uporabo na skritem delu površine 
preveriti obstojnost materialov.
Namestiti je potrebno opozorilno tablo�
mokra/spolzka tla in jo odstraniti šele��
ko so tla popolnoma suha.
Samo za profesionalno uporabo! 
Varnostni list je profesionalnemu �
uporabniku na voljo na njegovo zahtevo. 

VARNOST
Za dodatne podatke in varnostna navodila 
upoštevajte navodila na etiketi in  
varnostni list izdelka.

SKLADIŠČENJE
Priporočena temperatura skladiščenja �
je med -5° in 40°C.

PAKIRANJE
Karton 12 x 1 L
Karton 2 x 5 L
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