
Wysokowydajny preparat w płynie, do mycia na
bazie kwasów o przyjemnym zapachu

ProWash® Fixi
płyn

Zalety
doskonałe właściwości czyszczące,

usuwa kamień i rdzę,

pozostawia czyste i błyszczące powierzchnie,

dzięki specjalnemu składowi doskonale przylega do pionowych
powierzchni,
gotowy do użycia,

przyjemny zapach

Obszary zastosowania
ProWash® Fixi jest preparatem przeznaczonym do czyszczenia
płytek ceramicznych, wanien, umywalek, armatury i WC.
Polecany do stosowania w przemyśle spożywczym, służbie
zdrowia, szpitalach, hotelach.

Własciwości produktu
ProWash® Fixi jest wysokowydajnym preparatem w płynie
z zawartością kwasów o przyjemnym zapachu. Poprzez
synergistyczne działanie kwasów i surfakantów płyn wykazuje
wysoką skuteczność czyszczenia, w szczególności w usuwaniu
kamienia, rdzy i innych osadów.

Wskazówki dotyczące stosowania
Preparat ProWash® Fixi nanieść na zanieczyszczoną
powierzchnię, w przypadku silniejszych zabrudzeń
pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać czystą wodą.
Jeżeli potrzeba wytrzeć powierzchnię do sucha. Preparat
ProWash® Fixi nadaje się do użycia do powierzchni z chromu,
stali nierdzewnej, ceramiki i szkła. Nie stosować preparatu na
uszkodzone metalowe i szkliwione powierzchnie. Nie należy
stosować preparatu na powierzchnie wrażliwe na działanie
kwasów. Uwaga: Tylko do użytku profesjonalnego.
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Dystrybutor Producent
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schulke CZ, s.r.o.
Lidicka 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz

Firma Schulke CZ s.r.o. jest posiadaczem certyfikatów ISO 13485
oraz ISO 9001.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
Preparat ProWash® Fixi zawiera: kwas fosforowy, alkohole,
C12-15 o łańcuchu rozgałęzionym i prostym, etoksylowane

Wskazówki szczególne
Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych
opakowaniach, z dala  od żywności i napojów. Chronić
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła.
Temperatura przechowywania: od +5°C do 25°C. Termin
ważności: 2 lata.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

ProWash Fixi 1 l FL 12/Karton 70000305

ProWash Fixi 5 kg KA 1/Kanister 70000306


