System EASY SHINE

Rozwiązania w zakresie czyszczenia podłóg
Przygotowanie

1. Przygotuj pod³ogê do na³o¿enia pow³oki.

2. Za³ó¿ uchwyt z rzepami na koniec kija, a nastêpnie przymocuj mop na rzepy.
3. Rozsuñ kij teleskopowy naciskaj¹c przyciski z dwóch stron kija (rys. obok).

Łatwe sprzątanie

4. Naciœnij przycisk dozuj¹cy na górze trzonka, a¿ na pod³odze pojawi siê œrodek do nak³adania
pow³ok.

5. Dobrze zwil¿ mopa przed pierwszym u¿yciem.

6. Stosuj siê do takich samych instrukcji, jak przy tradycyjnych systemach nak³adania pow³ok.
7. Wykonuj pe³ne i jednakowe ruchy, jak przy normalnym nak³adaniu pow³oki.

8. Pilnuj, aby mop by³ równomiernie nawil¿ony œrodkiem do nak³adania pow³ok.

9. Po zakoñczeniu pracy wyp³ucz mopa wod¹, aby usun¹æ resztki pow³oki i zanieczyszczenia.

Sk³adniki systemu

• Zestaw 3M Easy Shine
trzonek, uchwyt z rzepami, 2 mopy 457 mm,

plecak na worek, 5 elastycznych koñcówek dozuj¹cych,

worek 4 L wielokrotnego u¿ytku, spust dozownika,

rurki i z³¹czki

• System do nape³niania 3M Easy Shine
stojak z uchwytem i lejkiem,

5 worków wielokrotnego u¿ytku na œrodki chemiczne,

10 naklejek na worki

• Worki wielokrotnego u¿ytku

• Akcesoria i czêœci zapasowe

5 worków 3M Easy Shine/karton

Aby zamówiæ dodatkowe czêœci:

10 naklejek na worki
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rurki i z³¹czki, elastyczne rurki dozuj¹ce, plecak,

skontaktuj siê z dystrybutorem lub biurem 3M.

Lokalny dystrybutor 3M:

Easy Trap

Easy Scrub

Easy Shine

System do nakładania
powłok Easy Shine

Zastosowanie systemu EASY SHINE
Teraz nak³adanie pow³ok jest jeszcze prostsze i dok³adniejsze.
Nak³ad pracy zmniejszony nawet o 70% oraz dwukrotnie
mniejsze zu¿ycie œrodków chemicznych.
Jednoosobowa obs³uga systemu.

NAK£ADANIE POW£OK
Oto najbardziej efektywny system nak³adania
pow³ok dostêpny na rynku
• Innowacyjny dozownik œrodków do nak³adania pow³ok
• Jednoosobowa obs³uga systemu
• £atwy w u¿yciu i porêczny
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• Wystarcza na 400 m aplikacji

Gdzie mo¿na go wykorzystaæ?

• Doskonale sprawdza siê na du¿ych powierzchniach:
Pomieszczenia
Centra handlowe
Lotniska
biurowe

Szpitale

• Nak³adanie pow³ok

Szko³y

Brak smug
i równomierna
aplikacja
œrodka dziêki
specjalnemu
mopowi z dwóch
rodzajów
mikrow³ókna

Szczelny system
wykluczaj¹cy zapychanie

Sale gimnastyczne

Szczelny worek wielokrotnego u¿ytku o poj. 4 L,
z zabezpieczeniem przed wylaniem p³ynu

Mop odporny na chlorowan¹ wodê, mo¿na
go praæ 500 razy w temperaturze do 95oC

