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Hasznos baktériumokkal dúsított folyékony padlótisztító

Prémium, folyékony, oldószeres padlótisztító, ártalmatlan
baktériumokkal megerősítve, öblítést nem igényel. Hosszan
tartó, akár több napig tartó tisztító hatást biztosít a kő- és
csempepadlókon.
Kiválóan alkalmas a csempepadlók fugázó anyagaiban és a
csempe pórusaiban felhalmozódó zsírok és olajok
eltávolítására, amelyek csúszásveszélyt jelentenek.

Suma Bio-Floor Cleaner D3.11

NEM 
IGÉNYEL 
ÖBLÍTÉST

A Suma Biofloor olyan padlótisztító, amely felületaktív anyagok és ártalmatlan baktériumspórák keverékét tartalmazza.
Az egyedülálló formulában található felületaktív anyagok azonnali tisztító hatást biztosítanak, miközben a spórák 
enzimtermelő baktériumokká csíráznak, amelyek meghosszabbítják a szennyeződéseltávolító aktivitást. Ennek 
eredményeként a tisztítás után visszamaradt szennyeződés, vagy a padló újraszennyeződése miatt keletkező kosz is 
eltávolításra kerül, ami folyamatos tisztaságot eredményez.

Kiszerelés: 2x5L
Cikkszám: 101105751
Nettó listaár: 41 330 Ft
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Tulajdonságok

Suma Bio-Floor Cleaner D3.11
Hasznos baktériumokkal dúsított folyékony padlótisztító

● Baktériumokkal dúsított, felületaktív anyag és oldószer alapú 
öblítő folyékony padlótisztító és szagtalanító

● A jótékony, önszaporodó baktériumok a felmosás után tovább 
tisztítanak

● Megtisztítja a csempe pórusaiban és a fugában megszorult 
szennyeződéseket

● Eltávolítja a zsír-, és olajlerakódásokat és megszünteti a szagokat
● Öblítést nem igénylő padlótisztító
● A koncentrált összetétel kiváló használati költségeket biztosít
● Vigye fel felmosóval
● Biztonságosan használható csempére, kerámia csempére és 

vinilre

Mit jelent?
ez azt jelenti, hogy a termék spórákat tartalmaz, 
amelyek enzimtermelő baktériumokat szabadítanak 
fel, amelyek folyamatosan pusztítja a szennyeződést



Előnyök

Működési hatékonyság a konyhában

Egyszerűbb takarítási 
eljárás

A Suma Bio-Floor Cleaner 
D3.11 –gyel való takarítás 

után nem szükséges az 
öblítés.

Hosszan tartó hatás

Megnövelt tisztítási
teljesítmény;

a jótékony, önszaporodó
baktériumok a felmosás 

befejezése után folytatják 
a takarítást

Kevesebb idő

A Suma Bio-Floor Cleaner 
D3.11-gyel végzett tisztítás

az idő 2/3-át igényli a 
standard eljárással

szemben, mivel nincs
szükség öblítésre.

Kevesebb víz

A Suma Bio-Floor Cleaner 
D3.11-gyel történő

tisztításhoz csak a víz 1/3-a 
szükséges, mert a nedves
tisztításhoz használt víz
nagy része az öblítési

lépésben van.



3. Mi a hozzáadott érték?

Folyamatos tisztítási művelet: Minél tovább használja a terméket, annál jobb az 
eredmény, mivel a termék a tisztítási folyamat után is folytatja tisztítási teljesítményét

Használat előtt 1 használat után 3 hét használat után 60 nap használat után
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Miért van szükség erre a termékre?

Suma Bio-Floor Cleaner D3.11

● Időt és vizet takarít meg, mert a termék öblítés nélküli padlótisztító
● Önszaporodó baktériumok spóráit tartalmazza, amelyek a felmosás után folytatják a tisztítást
● Csökken a csúszás és elesés kockázata az ügyfelek és a személyzet számára, csökkentve a

lehetséges felelősségi költségeket. Eredetileg egy gyorsétterem számára fejlesztették ki a sütők
körüli padlók csúszásmentesítésére, és sikeresen tesztelték ehhez az alkalmazáshoz

● Tisztább megjelenés és kellemesebb környezet az ügyfelek és a személyzet számára
● A tisztább megjelenésű létesítmény jobb pontszámot kaphat az egészségügyi osztályok

ellenőrzéseiből
● Jobb illatot eredményez az ügyfelek számára



1. Felhordás előtt távolítsa el a szilárd hulladékot a padlóról.
2. Hígítsa fel a terméket egy vödörbe meleg (max. 40°C-os) vízzel 1%-os 

koncentrációban (max. 5% a szennyeződés mértékétől függően).
3. Vigye fel a terméket bőségesen a padlóra egy tiszta felmosóval. A 

legjobb eredmény érdekében dörzsölje át a padlót kefével, 
különösen, ha a padlón fuga található.

4. Törölje szárazra a padlót a padlólefolyóig, vagy szedje össze a 
szennyeződést és a felesleges oldatot egy szorosan kicsavart 
felmosóval. Ne öblítse. Ne használjon más tisztítószert a padlón.

5. Öntse a fel nem használt oldatot a vödörből a konyhai padlólefolyóba 
a napi karbantartáshoz.

6. Hagyja a padlót levegőn megszáradni, mielőtt újra használná.

Hogyan használható a Suma Bio-Floor Cleaner D3.11?

Konyhán kívüli fugázott padlófelületen is használható
Szórófejes alkalmazással és takarítógépben nem használható



Használható

● (kitchen) floors with grout lines

● quarry tile, ceramic tile and vinyl

NEM használható

● Fa padozat

● Márvány padozat

Hol használható?



Marketing anyagok

1. Termékismertető
2. Bevezető prezentáció
3. Használati utasítás
4. Termékfotó
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