
Perform TvättGlans är ett vårdande kombimedel som kombinerar rengöring och underhåll. Passar alla typerav hårda 
golv samt gummigolv. Idealisk för kombiskurmaskin då den rengör och polerar i ett svep.

Manuell städning eller i kombimaskin med röd alt. naturfiber rondell. 

Vid grundimpregnering efter ”nollställning” lägg ut Perform Hulken TvättGlans 1:5-1:10. Låt medlet dra in i 
underlaget. Direkt efter torkning, polera med en high-speed maskin och high-speed rondell på slätare stengolv och 
använd naturhårs rondell på terrazzo och grövre stengolv. 

Man kan även med fördel fuktmoppa golvet med Perform Hulken TvättGlans. Om ökad glans önskas, upprepa 
proceduren enligt ovan.

Bruksanvisning / Dosering:
Manuell svabbning: 0,5 dl till 10 liter vatten
Fuktmoppning:         1 dl till 10 liter vatten
Kombimaskin:       1-2 dl till 10 liter vatten
Spraypolering:        1 liter till 10 liter vatten

Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och
tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com. pH ca 7,0 i koncentrat. Förvaras
frostfritt. 

Denna produkt är tillverkad i Sverige.

Perform Hulken TvättGlans ingår i Perform Floor-Recond System.
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Perform HulkenTvättGlans är ett vårdande 
kombimedel som både rengör och underhåller golven.

Perform HulkenTvättGlans passar alla typer 
av hårda golv samt gummigolv och 

är idealisk för kombiskurmaskin 
då den rengör och polerar i ett svep.

Kombinerat rengöringsmedel och 
underhållsmedel för golv.
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Underhållsprodukter för professionell användning. 
Serien säljs hos våra återförsäljare. Surfa in på vår 
hemsida för mer information om våra produkter och 
var du kan köpa dem.
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Finns i följande förpackningar att välja mellan:

1 liters förpackning    artnr: 02-210
Per kartong: 12 x 1 liter (per pall: 40 kartonger = 600 liter)

5 liters förpackning    artnr: 02-220
Per kartong: 3 x 5 liter (per pall: 48 kartonger = 720 liter)

25 liters dunk    artnr: 02-221
(per pall 24 st dunkar = 600 liter)


