
ZAKRES STOSOWANIA
Produkt przeznaczony do codziennego czyszczenia 
podłóg drewnianych. W czystej postaci usuwa 
najbardziej uporczywe zabrudzenia. Po rozcieńczeniu 
wodą, jest doskonałym detergentem do codziennego 
czyszczenia podłóg w  pomieszczeniach, w których 
wymagana jest maksymalna higiena. Usuwa 
zanieczyszczenia z parkietu nie usuwając przy tym 
warstw produktów wykończeniowych. Podłogi po 
zastosowaniu Ultracoat Cleaner są czyste, odkażone  
i mają przyjemny zapach.

UWAGA
•  Przechowywać, aplikować i transportować produkt  

w temperaturze od + 15°C do + 25°C. 
•  Trzymać poza zasięgiem dzieci. 
•  Unikać kontaktu z oczami.

SPOSÓB UŻYCIA
Z podłogi usunąć kurz i ślady wszelkich substancji. 
Wlać około 20 ml Ultracoat Cleaner do letniej wody, 
napełniając  zbiornik Mapei Spray Mop. Jednej strony 
ściereczki z mikrofibry użyć, aby usunąć z podłogi cały 
brud z podłogi, natomiast  drugą stroną ściereczki 
wyczyścić i osuszyć podłogę. W przypadku bardziej 
uporczywych plam wlać niewielką ilość czystego 
Ultracoat Cleaner bezpośrednio na zabrudzenie, a 
następnie rozpocząć czyszczenie. Spłukiwanie nie jest 
wymagane.

Środek do utrzymywania  
higieny podłóg drewnianych

NARZĘDZIA CZYSZCZĄCE
Ciepła woda i detergent.

ZUŻYCIE
20 ml na każde jednorazowe napełnienie Mapei Spray Mop.

OPAKOWANIA
1 litr w opakowaniu nadającym się w 100% do recyklingu.

PRZECHOWYWANIE
12 miesięcy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
I BEZPIECZEŃSTWA
Ultracoat Cleaner działa drażniąco na oczy. Podczas 
aplikacji zaleca się używanie rękawic i okularów 
ochronnych oraz zachowanie zwyczajowych środków 
ostrożności zalecanych podczas aplikacji produktów 
chemicznych. W przypadku kontaktu z oczami lub 
skórą spłukać dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy 
lekarskiej. Więcej informacji na temat bezpiecznego 
stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty 
charakterystyki.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

Zawiera (Rozporządzenie (WE) Nr 648/2004): <5% 
kompozycja zapachowa, mieszanina poreakcyjna 
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on (WE: 247-500-7) 
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on nr WE: 220-239-6 (3:1); 
salicylan benzylu.
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tych dokumentów w żaden sposób nie 
może  uzupełniać i nie może zastępować 
treści obowiązującej Karty Technicznej w 
trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI.
Najbardziej aktualne wersje Kart 
Technicznych mogą zostać pobrane ze stron 
MAPEI  www.mapei.pl oraz www.mapei.com. 
WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY 
TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ 
ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z 
KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu  
są dostępne na życzenie oraz  
na stronach www.mapei.com  

i www.mapei.pl
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ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE

UWAGI
Powyższe dane należy traktować wyłącznie 
jako ogólne wskazówki. Poza informacjami 
zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać 
zasad sztuki budowlanej, norm krajowych 
oraz europejskich, wytycznych instytutów i 
stowarzyszeń branżowych oraz przepisów 
BHP. Niezależne od nas warunki pracy 
i różnorodność materiałów wykluczają 
jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych 
danych. W przypadku wątpliwości zalecane 
jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI 
udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej 
jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA
Postanowienia niniejszej Karty Technicznej 
mogą być wprowadzane do innych 
dokumentów związanych z danym 
projektem, tym niemniej końcowa treść 

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Kolor: przezroczysty

Aplikacja: Mapei Spray Mop i ściereczka z mikrowłókna

Czas schnięcia: natychmiast

Opakowania: Nadające się w 100% do recyclingu
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