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Procur-Konzentrat 

Specjalny płyn myjąco-pielęgnacyjny 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Właściwości 
Intensywnie czyści i pozostawia specjalne, optymalne do polerowania substancje 
pielęgnujące, które wyraźnie redukują przyklejanie się do powierzchni podłogi gum  
do żucia, etykietek samoprzylepnych oraz tworzenie się czarnych zarysowań po  
obcasach. Procur-Konzentrat wysycha bez smug i pozostawia matowy połysk.  
Dozowany zgodnie z zaleceniem wykazuje właściwości antypoślizgowe.  
Powierzchnia myta Prokurem posiada współczynnik tarcia posuwistego zgodnie z  
DIN 18032 Część 2 pomiędzy 0,4 i 0,6 μ i tym samym spełnia wymogi dla podłóg 
położonych w halach sportowych ( test przeprowadzono w FMPA Baden-Württemberg, 
Otto-Graf-Institut). Produkt  polecany jest przede wszystkim do mycia i pielęgnacji hal 
sportowych.  
 
Skład (wg 648/2004/WE) 
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne 5-15 %, rozpuszczalne w wodzie 
rozpuszczalniki, substancje pielęgnujące, związki uzupełniające, barwniki, substancje 
zapachowe (linalool), konserwanty (methyl-/ methylchloroisothiazolinone). 
pH (koncentratu)= ok. 4,5                                      pH (roztworu roboczego)= ok. 7  
 
Obszar zastosowania 
Do wszystkich wodoodpornych, twardych i elastycznych wykładzin podłogowych  
takich jak: PCV, linoleum, guma, poliolefiny, marmur, beton poddany obróbce,  
żywica lana oraz do podłóg zabezpieczonych powłoką. Produkt polecany przede 
wszystkim do obszarów o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa chodzenia  
takich np. jak: hale sportowe, domy spokojnej starości itp.  
 
Sposób użycia 
1 doza (saszetka lub główka dozująca) = ok. 25 ml 
 
Mycie bieżące (mycie / maszynowe mycie na mokro): 
1 doza na 8 L zimnej wody. 
Dozowanie systemem dozującym Dosifill 1:320. 
 
Polerowanie: 
Okazjonalne polerowanie (ok. 1000 obr./ min.) utwardza  
komponenty pielęgnujące, usuwa ślady po chodzeniu i  
zwiększa odporność na ścieranie. 
 
Pielęgnacja: 
1 doza na 1 L zimnej wody. 

Zużycie na m² 
Mycie/ maszynowe mycie na mokro: 0,12-0,15 ml 
Pielęgnacja: 0,75 ml 
 

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! 

Opakowanie 
240/25-ml saszetek w kartonie Art.-Nr. j 30 05 54 
6/1 L butelek dozujących w kartonie Art.-Nr. j 30 05 02 
10 L kanister Art.-Nr. j 30 05 10 
200 L beczka Art.-Nr. j 30 05 72 
System dozujący Dosifill 1: 320 Art.-Nr. z 12 10 11 
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