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MAXX Magic2 
TÕHUSALT NIISUTAV ÜLDPUHASTUSVAHEND 

Kontsentreeritud klassifitseerimata* toote kasutamine ei vaja eraldi 
ohutusalast koolitust, juhiseid ega ladustamist ning hoiab kokku kulusid. 
   

Toime 
 Ülitõhus toode paljudesse puhastamist vajavatesse kohtadesse, sobib 

kasutamiseks ka tööstusoludes. 
 Suurepärane sobivus eri materjalidega väldib pindade kahjustamist. 
 Eemaldab kiiresti mustuse ja rasva. 

 
 

Tõhusus 
 Tõhus toime ka väikese kontsentratsiooni puhul (alates 0,25%), 

vähendab puhastuskulusid. 

 Pikendab hoolduspuhastamise vahesid ja tagab suurepärased 

puhastustulemused eriti poorsetel pindadel, nt glasuurita plaadid 

suure koormusega ruumides. 

 Vähe vahutav toode sobib nii käsitsi kui ka masinaga tehtavaks 

tööks. 

 

Ohutus 
 Õrn toime erinevatel materjalidel võimaldab kasutada paljudel 

veekindlatel kõvadel pindadel. 

 Aine ei oma CLP-klassifikatsiooni, seepärast pole vaja kasutada 

isikukaitsevahendeid. 

 Värvikood aitab alati valida puhastamiseks sobivaima toote. 
 

 

 

* CLP õigusaktide põhjal.  








 



Tõhusalt niisutav tehnoloogia 

MAXX Magic2 on tõhusalt niisutav ja sobib hästi vett 
hülgavatele või poorsetele pindadele. 

 
        Niisutamine „tavaliste“ puhastusvahenditega.   Ülitõhus niisutav toime 

Soovituslikud kasutuskohad 

 Igapäevane kontorite, tööstusobjektide, avalike hoonete, haiglate, koolide, spordihallide, ostukeskuste jne puhastamine 

Kasutusjuhised 









1. Vt lisajuhiseid toote kasutamise kohta hügieeniprogrammist. 

2. Valmistage puhastuslahus panges või pesemis- ja kuivatusmasina puhta vee paagis. Kasutage 4–50 ml toodet MAXX 

Magic2 10 liitri vee kohta. Annustamist võib muuta vastavalt objekti määrdumisastmele. 

3. Käsitsi tehtavaks põrandapuhastamiseks soovitame kasutada toodet koos Ecolabi mikrokiust mopisüsteemiga. 

4. Ristsaastumise vältimiseks soovitame kasutada toodet MAXX Magic2 koos värvikoodiga Polifixi mikrokiudlappidega. 

5. Ei vaja loputamist. 

.

 

 

 

ERIMÄRKUSED JA TEAVE: 
Proovige materjali sobivust enne kasutamist väiksemal 
märkamatuks jääval alal. 
 
Pange välja sildid „Ettevaatust – libe põrand“ ja 
eemaldage need alles pärast põranda lõplikku kuivamist. 
 
Osale Ecolabi desinfitseerimistoodetele on saada 
segatavuse tõendid. 
 
ELi lillemärgi taotlus esitatud. DE/020/262 
 
Vaid professionaalseks kasutamiseks! 
Vastava palve korral on saadaval ka 
profikasutamiseks mõeldud ohutuskaart. 

 

HOIUTINGIMUSED 
Soovituslik hoiukoha temperatuur 0–40 °C 

pH (100%) 





 





TOODE TOOTE NR PAKENDI SUURUS 

MAXX Magic2 9084460 12 x 1 L kartong 

MAXX Magic2 9084500 2 x 5 L kartong 

AS Ebeta
Leiva 2, 12618 Tallinn

Telefon 650 6262 myyk@puhastajakaubamaja.ee
www.puhastajakaubamaja.ee


