
Metoda czyszczenia
Usuwania wosku i żywicy pozostałych po piłkach
do gry

Woski do piłek i żywice mogą pozostawiać na wykładzinach i powierzchniach sportowych plamy,
które są trudne do usunięcia. Środkiem Resinex można usunąć wszystkie te zabrudzenia bez
uszkodzenia lub usuwania nałożonej na wykładzinie dyspersji polimerowej.

Krok 1: Usuwanie dużych zabrudzeń
Duże, luźne zabrudzenia pozamiataj lub wytrzyj na
wilgotno.

Krok 2: Przygotowanie roztworu
roboczego
Przy pomocy lejka lub kubeczka
pomiarowego nalać środek Resinex do
odpowiedniej butli aplikacji piany lub do
ciśnieniowego urządzenia rozpylającego.
Natychmiast usuwać krople lub rozlany
produkt.

Przestrzegać instrukcji obsługi! Stosować
osobiste wyposażenie ochronne!

Krok 3: Nakładanie produktu
Punktowo spienić zabrudzenia środkiem Resinex.
W przypadku zabrudzeń na dużej powierzchni
rozprowadzić na podłodze nierozcieńczony produkt za
pomocą płaskiego mopa.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i
karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi
używanych maszyn i urządzeń.
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Krok 4: Wycieranie zabrudzeń
Bardzo uporczywe zabrudzenia zbierać szpachlą
z drewna lub z tworzywa sztucznego lub czyścić
nierysującym padem ręcznym. Zabrudzenia na
dużej powierzchni czyścić przy użyciu maszyny
jednotarczowej i odpowiedniego pada.

Krok 5: Przygotowanie maszyny szorującej
Prawidłowo odłączyć automat czyszczący od
ładowarki. Włożyć tarczę trącą lub szczotki zgodnie
z danymi producenta. Skontrolować pływaki pod kątem
prawidłowego działania. Napełnić automat czyszczący
zimną wodą i dodać środek czyszczący.

Krok 6: Dokładne czyszczenie powierzchni
Uruchomić silnik odkurzacza i silnik szczotkowy.
Wyregulować ilość wody. Odłożyć głowicę
szczotkową lub tarczę trącą i podstawę odkurzacza.
Przeprowadzać maszynę po powierzchni,
równomiernymi, nakładającymi się pasami.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i
karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi
używanych maszyn i urządzeń.
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Krok 7: Czyszczenie powierzchni
Najpierw przetestować zgodność materiału!
Spienić zabrudzenia środkiem Resinex. W razie
potrzeby wycierać zabrudzenia nierysującym padem
lub gąbką. Usuwać rozpuszczone zabrudzenia
i pozostałości produktu np. roztworem roboczym
Torvan.

Krok 8: Czyszczenie narzędzi pracy
Brudny roztwór usuń zgodnie z przepisami, wypłucz
brud i zbiornik na świeżą wodą oraz wyczyść wilgotną
ścierką. Wyczyść filtr do dużych zabrudzeń oraz sitka
świeżej wody. Pozostaw maszynę do wyschnięcia
z otwartą pokrywą. Odłóż do prania tekstylne materiały
czyszczące.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i
karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi
używanych maszyn i urządzeń.
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