
Opis
 5 jest skoncentrowanym, wysokoalkalicznym produktem przeznaczonym do mycia

niezabezpieczonych, wodoodpornych podłóg oraz czyszczenia wózków i koszy zakupowych.
Jest to preparat dedykowany do szerokiego zakresu aplikacji, takich jak: codzienne mycie 
podłóg, doczyszczanie podłóg odpornych na działanie alkaliów, mycie pianowe powierzchni 
pionowych, mycie ciśnieniowe oraz mycie środków transportu.

Cechy
•    unikalna kompozycja związków powierzchniowo czynnych i składników alkalicznych; 

charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami emulgującymi;•  

skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe;

Sposób użycia

 

 
Wysokoalkaliczny preparat do mycia niezabezpieczonych podłóg 
wodoodpornych oraz czyszczenia wózków i koszy zakupowych. 

•  

Automaty szorujące: czyszczenie codzienne - stężenie od 1 do 2,5%; czyszczenie gruntowne - 
stężenie od 3 do 5%.

Dozowanie
Wiaderko (mopowanie):  stosować w stężeniu od 1 do 3%. W przypadku silniejszych zabru-
dzeń zwiększyć dozowanie do 5%. 

 

Uwaga: Produkt Eli�lm 5 to preparat pieniący. W przypadku stosowania produktu w auto-
matach szorujących lub szorowarkach jednotarczowych, zaleca się  użycie preparatu TASKI 
Tapi Defoam - preparatu o właściwościach antypieniących, dostępnego w ofercie Diversey. 
Preparatu nie stosować na podłogach wrażliwych na działanie alkaliów lub wody. Przed 
użyciem produktu, przeprowadzić test na małej powierzchni, w niewidocznym miejscu. 
Bezzwłocznie usunąć wszelkie zachlapania produktem Eli�lm 5 z powierzchni wrażliwych 
na alkalia za pomocą wilgotnej ściereczki.

Mycie maszynowe:
Zadozować preparat do zbiornika uprzednio napełnionego wodą, nanieść roztwór na czy-
szczoną podłogę, pozostawić do przereagowania (nie dopuścić do wyschnięcia roztworu) 
czyścić, następnie usunąć zabrudzony roztwór.

Wiaderko (mopowanie):
W celu przygotowania roztworu o odpowiednim stężeniu, zadozować preparat do wiaderka
uprzednio wypełnionego wodą. Przygotowany preparat nanieść równomiernie na mytą 
powierzchnię, pozostawić do przereagowania (nie dopuścić do wyschnięcia roztworu), myć, 
usunąć zabrudzony roztwór.

Wygląd:                                            przejrzysta, żółta ciecz
Gęstość właściwa(20°C):             1.11 g/cm³
pH (koncentrat):                             > 12 

Właściwości

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. 
Nie należy ich traktować jako specy�kacji produktu.
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zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnie i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio 
wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w niskich i wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych.  

Środki ostrożności

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 

ecyklingu.

Postępowanie z odpadami


