
OPIS WYROBU
FLORMATIK GRES ALKALI jest profesjonalnym alkalicznym środkiem, który w zależności od zastosowanego stężenia doskonale nadaje się do:
● gruntownego czyszczenia i usuwania uciążliwych zabrudzeń
● codziennego mycia 
mikroporowatych wodoodpornych powierzchni odpornych na działanie zasad, w szczególności zalecany do gresu i płytek antypoślizgowych.

ZALETY / WŁAŚCIWOŚCI:
● doskonale nawilża powierzchnię
● rozpuszcza zabrudzenia olejowo – tłuszczowe i brud
● głęboko wnika w pory usuwając wapień i tłuszcz, zapewniając higieniczną czystość 
● stosowany przemiennie z kwaśnym FLORMATIK GRES ACID zapewnia doskonały efekt czyszczący.
● do stosowania ręcznego, w automatach myjących i szorowarkach jednotarczowych 

SPOSÓB UŻYCIA*

czyszczenie gruntowne: roztwór 10% - 30% (1-3l / 10l wody), pozostawić roztwór na 5-10min do zadziałania. Przetrzeć posadzkę za 
pomocą szorowarki jednotarczowej, następnie odessać brudny roztwór i spłukać zimną wodą
mycie ręczne: roztwór 0,5% – 1% (50-100ml / 10l wody), 
automat: roztwór 1% – 2% (100 – 200ml / 10l wody) 
RADA! Dla uzyskania najlepszego efektu czyszczącego zalecamy stosowanie materiałów z mikrofazy.

DANE TECHNICZNE
Wygląd.........................................................klarowna, bezbarwna ciecz
Zapach..........................................................charakterystyczny, przyjemny
Gęstość w 200C [g/cm³]................................1,14
pH koncentratu............................................około 11

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Zawiera: 2-aminoethanol; Alkilobenzenosulfonian sodowy.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C z dala od 
źródeł otwartego ognia. 24 miesiące od daty produkcji.

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

Zasadowy środek do czyszczenia gresu

P A K O W A N I E

pH 11
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PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

FLORMATIK GRES
alkali

pojemność ilość sztuk
w op. zbiorczym
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na palecie
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