
 

 
 
 

Procur-Koncentrát 

Čistiaci a špeciálne ošetrujúci prípravok 
 
Vlastnosti 
Intezívne čistí a vytvára špeciálny ošetrujúci film, ktorý je optimálne leštiteľný. Ošetrujúci 
film zabraňuje priľnutiu lepivých nečistôt, ako sú napr.: žuvačky, samolepiace etikety atď. a 
podstatne znižuje výskyt čiernych šmúh od opätkov topánok. Procur-Koncentrát zasychá 
bez šmúh, má hodvábny lesk a pri vhodnom dávkovaní je protisklzový. Po zaschnutí 
klzkosť podlahy dosiahne hodnotu medzi  0,4 a 0,6 μ, ktorá je stanovená v druhej časti 
DIN 18032 (testované prostredníctvom FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf inštitútu), 
tým spĺňa požiadavky športových hál a športových zariadení, preto je obvzlášť vhodný na 
čistenie a ošetrenie týchto povrchov.     
 

Zloženie (podľa 648/2004/EK) 
Neionické tenzidy 5-15%, rozpúšťadlo na vodnej báze, ošetrujúca zložka, prídavné látky, 
farbivá a vonné látky(Linalool), kozervačné látky (methyl-/methylchloroisothiazolinone). 
pH-hodnota (koncentrátu): cca. 4,5         pH-hodnota (roztoku priprav. na použitie): cca. 7 
 

Oblasť použitia 
Všetky tvrdé a flexibilné podlahy odolné voči vode, ako je napr.: PVC, linoleum, guma, 
polyolefin, mramor, kameňobetón, liaca živica, ale aj náterom ošetrené povrchy. Tento 
prípravok môžu prednostne použiť inštitúcie, ktoré vyžadujú splnenie bezpečnostných 
požiadaviek, ako sú napr.: športové haly a domovy dôchodcov.  
 

Použitie 
1 dávka (sáčok) = 25 ml 
 
Bežné každodenné upratovanie  
(umývanie / strojové mokré čistenie): 
Pridáme 1 dávku (alebo sáčok) k 8 litrom studenej vody. 
Dávkovací systém Dosifill 1:320. 
 
Leštenie: 
Príležitostné leštenie (cca. 1000 otáčok/minútu) umožňuje zjednotiť  
ošetrujúci film, odstrániť šmuhy od topánok, zároveň sa povrch  
optimalizuje aj z hľadiska znášania nadmernej záťaže. 
 
 
Predošetrenie: 
Pridáme 1 dávku k 1 litru studenej vody. 

Spotreba / m² 
Umývanie / strojové mokré čistenie: 0,12-0,15 ml 
Predošetrenie: 0,75 ml 
 
Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie tohto prípravku  
v domácnostiach!  

Balenie 
240/25 ml sáčok v kartóne Č. tovaru: j 30 05 54 
6/1 litrový flakón v  kartóne Č. tovaru: j 30 05 02 
10 litrový kanister Č. tovaru: j 30 05 10 
200 litrový sud Č. tovaru: j 30 05 72 
Dávkovací systém Dosifil 1:320 Č. tovaru: z 12 10 11 
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