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Artelit Professional Czyścik PM-100 
 

Artelit Professional Czyścik PM-100 jest dedykowany do szybkiego i dokładnego usuwania 

zabrudzeń z podłóg laminowanych, linoleum, wykładzin PCW I innych wodoodpornych 

powierzchni. 

 

 

ZALETY 

  

Czyści skutecznie i delikatnie 

Odpowiedni do wszystkich 
wodoodpornych powierzchni 

Wodny 
 

  

 

SPOSÓB UŻYCIA 

  

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną  w 

MSDS-ie. 

  

1. PZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 Podłoga musi być czysta, trwale sucha i odkurzona, wolna od wszelkich pozostałości 

kurzu, piasku i pyłu. 

  

2. APLIKACJA 

 Wstrząsnać przed użyciem. 

 Produkt rozcieńczyć w proporcji 100 ml PM-100 na 7-8 litrów wody. Nałożyć 

równomiernie cienką warstwę PM-100 na podłogę za pomocą miękkiego mopa. 

 W przypadku podłóg drewnianych i laminatów nie dopuszczać do nadmiernego zalania 

podłogi roztworem preparatu. 

 Stosować się do instrukcji producenta podłogi. 

 Celem podniesienia efektywności czyszczenia zalecane jest stosowanie 2 wiader : 1 

wiadro z czystym roztworem PM-100 oraz drugie wiadro z ciepłą czystą wodą do 

płukania mopa.  

 

SUBSTANCJE WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE DETERGENTÓW 

 
Woda, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, zapachy 
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DANE TECHNICZNE 
  

 Parametr Wartość 

Rozcieńczanie Ok. 100 ml na 7-8 l wody 

Czas schnięcia  30 – 60 minut 

Czyszczenie narzędzi Wodą zaraz po użyciu 

Spsób aplikacji Niestrzępiąca się ściereczka do podłogi lub 

inne 

Przechowywanie 12 miesięcy w nieotwartym opakownaiu 

Klasa szkodliwości dla wody 1 

 

 

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE 
 

Produkt można przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych 

opakowaniach, w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem. 

 

 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP  

 

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta. Postępowanie z odpadami: 

Resztki produktu i puste opakowania muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi, 

przepisami lokalnymi. 

 

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały 

udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane 

sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na 

wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności 

dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie 

mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej 

materiałów. 


