
Tevan AKS jest silnie skoncentrowanym odtłuszczaczem. 
Stosuje się go do czyszczenia okresowego lub do 
rozwiązywania konkretnych problemów. Za pomocą AKS 
można łatwo czyścić silnie zanieczyszczone 
powierzchnie i podłogi. Za pomocą AKS można 
przywrócić czystość po zaniedbanej konserwacji. AKS 
może być również stosowany jako odtłuszczacz na  
basenach i pomieszczeniach sanitarnych. 

CZYSZCZENIE RĘCZNE
1.  Rozcieńczyć produkt
2. Zwilżyć powierzchnię i nanieść preparat
3. Pozostawić do zadziałania na 5-10 minut
4. Wyszorować powierzchnię
5. Spłukać wodą i osuszyć w razie potrzeby

CZYSZCZENIE ZA POMOCĄ MASZYNY 
JEDNOTARCZOWEJ
1.  Rozcieńczyć produkt
2. Nanieść preparat na podłogę
3. Wyszorować posadzkę maszyną
4. Spłukać wodą

CZYSZCZENIE ZA POMOCĄ SZOROWARKO-SUSZARKI 
1.  Rozcieńczyć produkt
2. Wlać roztwór do zbiornika na czystą wodę
3. Dodać Anti-Foam do zbiornika na brudną wodę.
4. Wyszorować podłogę maszyną i spłukać wodą

DOZOWANIE

ATUTY
• Szybko usuwa uporczywe tłuste osady
•  Lekki zapach
• Spełnia wymagania etykiety Green Key
•  Rozbija nagromadzone osady z mydła
• Całkowicie biodegradowalny

SPECYFIKACJE
Wartość PH :  12,6 (przy dawkowaniu 10%)
Zawiera :  Środki powierzchniowo czynne, alkalia i 
   naturalne środki przeciw osadom 
   wapiennym

WSKAZÓWKI OD TEVAN
 Stosuj właściwe dawkowanie 
Aby skutecznie czyścić, ważne jest zastosowanie 
odpowiednich dawek. Jeśli dozowanie jest zbyt małe, 
powierzchnie będą słabo wyczyszczone i odwrotnie, jeśli 
dozowanie produktu jest zbyt duże, tworzy się osad z 
mydła. Dlatego należy stosować dozownik.

 Rozbijanie nagromadzonych osadów z mydła 
W pomieszczeniach sanitarnych i basenach często 
gromadzą się osady mydlane na skutek stosowania 
niewłaściwych produktów lub w przypadku 
nieprawidłowego spłukiwania po czyszczeniu. 
AKS pozwala na proste i skuteczne usuwanie tych 
pozostałości. Należy tylko pamiętać, aby zawsze 
spłukiwać wodą.
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Lekkie zanieczyszczenie Umiarkowane 
zanieczyszczenie

100 ml produktu na
10 litrów wody

500 ml produktu na
10 litrów wody

Silne zanieczyszczenie Urządzenie dozujące 

1 litr produktu na
10 litrów wody.

Gotowy do użycia
Produkt, którego potrzebujesz, zależy od Twojej sytuacji. Czy nie 
osiągasz oczekiwanych rezultatów? Być może źle nakładasz produkt lub 
używasz niewłaściwego produktu. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, 
którzy chętnie Ci pomogą.
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