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Procur Konsentrat 

Spesial vedlikeholdsrengjøring 
 
Egenskaper 
Renser effektivt og etterlater gulvflaten med et spesielt vedlikeholds belegg og utmerkede 
poleringsegenskaper, som vesentlig forebygger at tyggegummi, selvklebende etiketter og 
skomerker fester seg. Med regelmessig bruk vil gulvflaten opprettholdes og fornyes, og 
hindre en overdreven oppbygging av nytt belegg. Procur Konsentrat tørker opp stripefritt 
og etterlater en matt finish. Med foreskrevet dose oppnåes en sklisikker overflate. Med en 
friksjonsverdi, verdi mellom 0,4 og 0,6 μ, oppfyller Procur Konsentrat den tyske Industrial 
Norm DIN 18032 og er spesielt egnet for gulv i gymnastikksaler (Testet FMPA på Otto-
Graf-instituttet i Baden-Württemberg, Tyskland). 
 

Ingredienser (i henholdt til 648/2004/EC) 
Ikke-ioniske tensider 5-15%, vannløselige løsemidler, vedlikehold stoffer, tilsetningsstoffer, 
fargestoffer, dufter (linalool), konserveringsmidler (metyl-/ methylchloroisothiazolinone). 
pH-verdi (konsentrat): ca. 4,5                                       pH-verdi (klar til bruk løsning): ca. 7 
 

Bruksområder 
Egnet for bruk på alle typer vann-resistente, harde og myke gulvbelegg, som PVC, 
linoleum, gummi, polyolefiner, marmor, terrazzo fliser, samt epoksy belagte gulv.  
Spesielt utviklet for områder med høye anti-skli krav, som gymsal haller, eldresenter, osv. 
 

Bruksanvisning 
En doseringsenhet = 25 ml. 
 
Daglig rengjøring (mopp/maskinrengjøring): 
En doseringsenhet i 8 liter kaldt vann eller  
fortynning med Kiehl doseringssystem (Dosifill) 1:320.  
For lett og middels tilsmussing er halv dose tilstrekkelig. 
 
 
Polering: 
Regelmessig polering av overflaten (ca. 1000 rpm) forsterker  
vedlikeholdsgraden, eliminerer fotspor og øker holdbarheten. 
 
 
Micro-beskyttelse: 
1 enhet i 1 liter kaldt vann. 

Forbruk per kvadratmeter 
Moppе/maskinrengjøring: 0,06-0,25 ml 
Micro-beskyttelse:  0,75 ml 
 

Kun til profesjonell bruk! 

Forpakning 
Kartong med 240 x 25 ml poser Art. Nr. j 30 05 54 
Kartong med 6 x 1 liters doseringsflasker Art. Nr. j 30 05 02 
10 liters kanne Art. Nr. j 30 05 10 
200 liters fat Art. Nr. j 30 05 72 
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