GCA NEUTREN
NEUTRÁLNÍ ČISTIČ
S ATESTEM PRO POTRAVINÁŘSTVÍ
KONCENTRÁT S AUTOAKTIVNÍ PĚNOU
PRO ODSTRANĚNÍ NEČISTOT SPECIÁLNĚ Z PLASTŮ, VINYLŮ, PVC, BARVENÝCH
POVRCHŮ, LEŠTĚNÝCH MRAMORŮ A POVRCHŮ OŠETŘENÝCH NANO OCHRANOU
VELMI EKONOMICKÝ – ŘEDĚNÍ OD 5%
POLYMEROVÁ CHEMIE NECITLIVÁ NA TVRDOST VODY
EMULGUJE TUKY A MASTNOTY
IDEÁLNÍ NA FREKVENČNÍ ČIŠTĚNÍ PODLAH POTRAVINÁŘSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH
PLOCH, VÝROBNÍCH PROSTOR, SKLADŮ A KOMERČNÍCH PROSTOR
GCA NEUTREN je určen pro odstranění nečistot z CITLIVÝCH materiálů bez narušení povrchu, zejména z
plastových podlah (vinylové, pvc, plovoucí, lina). Produkt proniká do struktury a svým působením rozrušuje
špínu, usazeniny prachu a mastnotu, kterou emulguje. Odstraňuje hloubkovou nečistotu z reliéfových
povrchů, dokonce i staré nečistoty (ředění od 5%). Přípravek lze použít pro čištění pevných materiálů (sklo,
keramika, glazovaná keramika, smalt, leštěný mramor, porcelán, žula, plast, vinyl, kaučuk, barvené povrchy,
podlahové krytiny a další citlivé a nenasákavé povrchy jako např. barvené kovy, nerez, hliník a další). Není
agresívní, nenarušuje podklad a povrch.
Při čištění se neuvolňují výpary, proto je použití GCA NEUTRENU bezpečné jak v exteriérech, tak i v
interiérech (food provozy, zdravotnictví, kanceláře, komerční prostory). Nepůsobí abrazivně na povrch,
neobsahuje sodík, draslík ani kyseliny. Po použití není třeba povrch neutralizovat.
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s antivirovou a antibakteriální ochranou IG GCA, která vytvoří
ultratenkou voděodolnou antibakteriální a antivirovou vrstvu s ochranou proti následnému znečištění a rovněž snižuje následné usazování mastné špíny, minerálních a vápenatých povlaků.

Aplikace:
Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu, čímž se výrazně sníží spotřeba přípravku.
Naředit dle aplikace:
· Znečištěné kuchyně (foliové, nerezové, gelcoat): 3 až 5 ml na litr teplé vody
· Dlaždice, mramor, barvy, plastové podlahy a skelety: 35 až 100 ml na 10 litrů teplé vody, pro frekvenční
čištění doporučujeme 35 ml na 10 litrů teplé vody
· Mechanické součásti, veřejné prostory: 2 až 10% do vody, při použití zpěňovače 2% do teplé vody
Nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat chvíli působit!
Metody aplikace: natíráním, válečkováním, strojově, podlahy mopem
V případě potřeby postup opakovat. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací
provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5, 20, 6x20 a 220L
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