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JOLIE 

Produs de curățare parfumat coordonat 
 
 

Descrierea și destinația produsului:  
 

Este un compus de agenți tensioactivi și agenți sinergici pe bază de apă, cu parfum 
puternic. 

Indicat pentru spălarea pardoselilor ceruite și neceruite și a suprafețelor dure în general. 

Datorită ductilității sale ridicate este indicat în numeroase medii: birouri, săli de ședințe, 

scări, holuri, bănci, birouri publice și altele asemenea. 

Datorită acțiunii sale coordonate cu „PERFORMANCE” este unic în domeniul său, 
deoarece regenerează parfumul cerii, păstrându-l neschimbat în timp.  
Produs nespumant, indicat pentru utilizare manuală sau cu mașina, fără clătire, lasă 

suprafețele strălucitoare și parfumate, fără resturi sau urme.  
 

Diluție și utilizare: 
 
Pardoseli neceruite:  

Diluați produsul între 2% și 4%, respectiv 200 – 400 de grame în 10 litri de apă, pentru 
utilizarea manuală. 

Diluați produsul între 1% și 3%, respectiv 100 – 300 de grame în 10 litri de apă, pentru 

utilizarea cu mașina. 
 
Pardoseli ceruite: 

Diluați produsul între 1% și 2%, respectiv 100 – 200 de grame în 10 litri de apă, pentru 
utilizarea manuală.  

Diluați produsul între 0,5% și 1%, respectiv 50 – 100 de grame în 10 litri de apă, pentru 

utilizarea cu mașina.  
 

Acțiune coordonată cu PERFORMANCE: 

Pentru a regenera strălucirea și parfumul cerii „PERFORMANCE”, vă recomandăm o 

spălare (cel mult 2) pe săptămână folosind diluțiile indicate mai sus. 
În cazul în care pardoseala ceruită se află într-o zonă cu trafic intens, după spălarea cu 

„JOLIE”, fără clătire, trebuie folosită o mașină cu viteză redusă (400 rpm) cu disc roșu. 
 
Date tehnice:    
 
stare fizică 
culoare 
miros 

substanță activă 
pH 
greutate specifică 
inflamabilitate 

lichid  
albă 
parfum oriental 
8% 
7 
1,02 
nu 
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Avertismente:   ATENȚIE  
 

 
 
Fraze de pericol:  
   
H319 provoacă o iritare gravă a ochilor    
 
 

Ambalaj și transport: 
 

5 litri (C5 x 4 buc.) Nu sunt necesare precauții speciale 
1 litru (C x 12 buc.) 
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