PROCHEM - Čištění a údržba tvrdých podlah
Značka Prochem je již více než 40 let synonymem kvality ve výrobě čistících
prostředků. Všechny čistící prostředky jsou určeny po profesionální použití.
Specializované produkty na čištění a údržbu pevných podlah, bezpečnostních podlah,
dlažby a kamenu včetně, odstraňovačů starých emulzí, akrylových a fluoropolymerových
impregnací a suché světlé emulze na nehty a podlahy udržovatele.
Čistící prostředky splňují vysoké nároky na účinnost, bezpečnost a ekologická kritéria.
Jsou vyráběné v závodě Prochem Europe ve Velké Británii.

Čištění tvrdých podlah

ALKLEEN
A250-05 - Univerzální bezoplachový alkalický čistič na
podlahy a všechny omyvatelné povrchy. Je vysoce účinný při aplikaci
rotačním kartáčem, podlahovým mycím strojem nebo rozprašovačem.
Alkleen může být použit na všechny tvrdé povrchy, jako jsou plasty,
lamináty, beton, linoleum a jakékoliv další povrchy, které jsou stabilní
při mytí vodou.



A250-05

Tyrkysově modrá kapalina s novou citrusovou vůní
Ředění 1 : 20
pH roztoku 9

Obsah balení 5L

STONECLEAN A257-05 - Kyselý čistič na kámen a dlaždice z
lámaného kamene, keramických obkladů a spárovací hmoty.
Stoneclean odstraňuje nečistoty, mastnotu, vodní kámen a zbytky
malty.




Oranžová kapalina s mátovou vůní.
Ředění 1:10 do 1: 1
pH 2,5

A257-05 Obsah balení 5L
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Čištění tvrdých podlah
POWECLEAN– D488-05 Široký rozsah použití, vysoce účinný silný
alkalický čistící prostředek na oleje, tuky a silné znečištění.
Vhodný pro použití v tlakových myčkách, podlahových mycích strojích a
rotačních čisticích strojích.
Ředění 1 do 50 pH 12




Tmavě modrá kapalina s lehkým borovice a máty vůně.
Ředění 1 :50
pH 12

D488-05 Obsah balení 5L

Odstranění leštěnek a vosků

PROSTRIP – C501-05 Bezamoniakový odstraňovač podlahových
leštidel a starých metalických emulzí.
Může být aplikován pomocí mopu nebo rotačního čisticího stroje.
 Tmavě modrá kapalina s mírným zápachem.
 Ředění 1 : 8

pH 12
C501-05

Obsah balení 5L

PRORINSE C255-05 - Kyselý oplachovací prostředek pro neutralizaci
a odstranění zbytků alkalických odstraňovačů emulzí před nanesením
nové emulze.
Zabraňuje práškování nové emulze a zlepšuje přilnavost.
 Oranžová kapalina.
 Ředění 1:20
 pH 3,5
C255-05

Obsah balení 5L
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Leštěnky a vosky

PROTREAT – C502-05 pH neutrální polyethylenový podlahový
udržovací přípravek na bázi vosku pro vytírání vlhkým mopem nebo
postřikem a leštěním vinylových, termoplastických a kamenných
podlah.
Vytváří bohatý leštitelný protiskluzový lesk na uzavřených podlahách.
 Tyrkysově modrá kapalina s vůní citrusů
 Ředění 1 : 40
 pH 8
C502-05 Obsah balení je 5L

PROSHINE

–

C503-05 Metalická samolešticí emulze s vysokým
leskem pro vinylové, termoplastové a uzavřené podlahy.
Obsahuje vysoký podíl polymeru pro dlouhodobý hluboký protiskluzový
lesk.
Pro dosažení nejlepších výsledků jsou vhodné dva nebo tři tenké
povlaky.





C503-05

Bílá emulze akrylovou zápachem.
Pokrytí cca. 250 m2 na 5 litrů na nátěr.
Ředění – připraven na použití
pH 9

Obsah balení 5L

HP TRADING Dobříš s.r.o
Pionýrů 1935 Dobříš 26301 Tel: 605 241 228
email: info@hptrading.cz www.extraktory-vysavace.cz

Impregnace tvrdých podlah
PROSEAL – R602-05 Akrylová impregnace na vodní bázi pro vinyl,
gumu, asfalt, teraco, linoleum a semi-porézní podlahové plochy.
Poskytuje základní vrstvu impregnace s hladkým povrchem, na kterou
je možné dle potřeby aplikovat samolešticí emulzi Proshine.




R602-05

Bílá emulze s akrylovým zápachem.
Pokrytí cca. 250 m2 na 5 litrů na nátěr.
Ředění – připraven na použití
pH 8.5

Obsah balení 5L

STONE SEAL – R603-05 Impregnace odolná proti pronikání vody a
olejů pro beton, cihly, malty, terakotu, vápenec, pískovec, dekorativní
obklady a další porézní nebo minerální podlahy a povrchy. Stone Seal
poskytuje na kamenném porézním povrchu neviditelný ochranný film a
může být použit na vnitřních i vnějších kamenných podlahách. Je třeba
ho vždy otestovat.




Čirá kapalina s mírným akrylovou zápachem.
Ředění připraven pro použití
pH 5

R603-05 Obsah balení 5L
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