
Neomax GMS® 10 l 
Neomax maxi GMS® 200 kg

Środek do MaSzyNoweGo  
Mycia podłóG

Neomax GMS jest przeznaczony do maszynowego mycia posadzek. Kombinacja 
środków zasadowych i środków powierzchniowo czynnych pozwala na znakomite 
rozpuszczanie i emulgowanie cząstek brudu. Preparat posiada znakomite właściwości 
myjące.
obszar zastosowania: Do mycia wszystkich typów posadzek z wyjątkiem podłóg 
drewnianych i wykładzin tekstylnych. 
Przeznaczony do wszystkich typów maszyn sprzątających, nie zawiera fosforanów, 
niezwykle skuteczny, wydajny, niskopieniący.
n Czystość – produkt o znakomitych właściwościach myjąco-odtłuszczających.
n Bezpieczeństwo – produkt odpowiedni zarówno do mycia codziennego 

i okresowego.
n Wydajność – doskonały szczególnie do mycia dużych powierzchni,  

np. w supermarketach.

InstruKCja stosoWanIa sPosóB użyCIa
•  Gruntowne czyszczenie: stosować roztwór 

10-15% (1- 1,5l/10 l wody), nanieść 
roztwór na posadzkę i pozostawić  
na ok. 10 minut, a następnie szorować.  
na zakończenie zebrać rozpuszczony brud.

•  Codzienne mycie: stosować roztwór 1-3% 
(100- 300 ml/10 l wody). nanieść roztwór 
na posadzkę, następnie szorować i zebrać 
rozpuszczony brud.

taBela DozoWanIa roztWoru

stężenie 1% 3% 10% 15%

ilość wody (litry) 10 10 10 10

ilość Neomatu (ml) 100 300 1000 1500

Wartość PH
• produkt nierozcieńczony: 13

sPeCjalne uWaGI / InformaCje
wyłącznie do użytku profesjonalnego!
Dane bezpieczeństwa produktu dostępne  
u producenta. 

uWaGa
•  W przypadku trudno dostępnych miejsc 

(kąty, obrzeża pomieszczeń, schody, 
itp.) stosować zestaw rasant i zestaw 
dwuwiaderkowy. Do mycia i konserwacji 
zaleca się środek neomat forte.

WarunKI PrzeCHoWyWanIa
należy przechowywać w następującym 
zakresie temperatur: -5 - 40oC 

WIelKość oPaKoWanIa
• symbol: 3024960, 3024970
•  opakowanie handlowe: kanister 

o pojemności 10 I, beczka 200 kg
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proFeSJoNaLNe rozwiĄzaNia czySzczĄce do powierzcHNi
czySToŚĆ. BezpieczeŃSTwo. wydaJNoŚĆ.
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