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AD 921 – Doczyszczanie 

powierzchni Perfekt 
 

Pojemność 1L, 5L 

Producent AD Grupa 

Zastosowanie Mycie maszynowe, Mycie ręczne 

Sposób użycia Koncentrat 

Rodzaj pH Neutralne 

pH 8.5 

Dla powierzchni Beton szlifowany, Chrom, Drewno 

zabezpieczone, Glazura i terakota, Granit, Gres 

matowy, Gres szkliwiony, Kostka brukowa, 

Marmur, Meble laminowane matowe, Meble 

laminowane połysk, Panele podłogowe, PCV i 

linoleum, Posadzka kauczukowa, Posadzka 

żywiczna, Stal nierdzewna 

Składniki Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, 

Fosfoniany, Niejonowe środki powierzchniowo 

czynne, Rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie 
 

 

 Opis  
 
Preparat skutecznie czyści trwałe i silne zabrudzenia z większości powierzchni zmywalnych takich jak PCV, Terakota, gres, płytki 

ceramiczne, panele itp. Usuwa uporczywe zabrudzenia, w tym olej, plamy z żywności, tłuszcz, i wiele innych zabrudzeń. Skutecznie 

sprawdza się w przypadku doczyszczania fug. Produkt hipoalergiczny, nie posiadający żadnych środków toksycznych i uczulających, 

dzięki czemu całkowicie bezpieczna dla zdrowia i środowiska. Produkt może być używany przez osoby alergiczne, kobiety w ciąży  i w 

miejscach gdzie znajdują się dzieci. 

 Dozowanie  
 

> Silne zanieczyszczenia: bez rozcieńczenia. 

> Średnie zabrudzenia: 20% (2000ml na 10l wody) 

> Mniejsze zabrudzenia: 10% (1000ml na 10l wody) 

> Mycie maszynowe: 5% (500ml na 10l wody) 

> Mycie bieżące: 0,5-1%. (50-100ml na 10l wody) 
 

 Sposób użycia  
 

Stosowanie produktu nie wymaga specjalnej troski pod kątem bezpieczeństwa. Preparat wlać do wiaderka lub maszyny według 

danych dozowania. W przypadku braku miarki można skorzystać z dozowania za pomocą korka (pojemność 10ml).  

 

 

Mycie ręczne 
AD 921 jest produktem hipoalergicznym, dlatego zalecamy korzystać z niego w miejscach użyteczności publicznej 

takich jak: sale fitness, siłownie, szkoły i przedszkola. Preparat sprawdzi się zarówno w ciągach komunikacyjnych jak i 

pomieszczeniach gastronomicznych. 

 

Mycie maszynowe 
W przypadku mycia codziennego i czyszczenia dużych powierzchni magazynowych i produkcyjnych zalecamy 

korzystanie produktu AD 921 wraz z maszynami czyszczącymi. Preparat wykazuje wysoką skuteczność mycia 

codziennego powierzchni magazynowych od 0.5% rozcieńczenia. 

 

Mycie maszynowe 
Preparat AD 921 posiada wszechstronne zastosowanie podczas doczyszczania maszyną szorującą poprzez szerokie 

spektrum usuwania brudu na wszelkich podłożach. Przy ogromnej sile czyszczenia nie niszczy nawet najbardziej 

delikatnych powierzchni. 

 

 


