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• Do gruntownego czyszczenia podłóg drewnianych / korkowych / 
kamiennych impregnowanych olejami lub lakierowanych  
lakierami wodnymi lub rozpuszczalnikowymi

• Bezrozpuszczalnikowy i bezzapachowy

• Koncentrat do wymieszania z wodą

• Usuwa warstwy brudu, plamy

• Do posadzek drewnianych na ogrzewaniu podłogowym

• Do czyszczenia mebli ogrodowych, desek tarasowych i elewacyjnych

• Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

Właściwości i zakres zastosowania
INTENSIVE intensywnie i gruntowanie czyści drewno impregnowane i woskowane, a także służy do czyszczenia 
kamienia, płytek ceramicznych. Bardzo dobrze oczyszcza drewno przed ponownym woskowaniem lub 
olejowaniem. Idealny środek do czyszczenia maszynowego desek tarasowych, mebli ogrodowych, elewacji 
drewnianych. Dobrze miesza się z twardą wodą. Nie pieni się, dlatego można stosować go w maszynach 
czyszczących. Przed zastosowaniem INTENSIVE podłoże należy dokładnie odkurzyć. Usunąć piasek, materiał 
rysujący drewno.

Czyszczenie powierzchni olejowanych
W zależności od stopnia zanieczyszczenia podłoża INTENSIVE stosujemy w postaci koncentratu lub jako 
roztwór wymieszany z wodą max. 1:5 (W takim rozcieńczeniu preparat jeszcze usuwa woski i tłuszcze). 
Wykładamy gąbką lub płaskim mopem z mikrofazy. Nie pozwalamy, żeby środek wyschnął – do 20 minut 
od nałożenia środek będzie na powierzchni. Mokrą powierzchnię czyścimy maszynowo padem zielonym/ 
czarnym lub filcowym. Następnie powierzchnię neutralizujemy czystą wodą (woda zimna, letnia). Podłoże 
zwilżamy wodą za pomocą płaskiego czystego mopa z mikrofazy/gąbki. Można polerować czystym białym/
beżowym padem. NIE STOSUJEMY CIEPŁEJ i GORĄCEJ WODY! Po całkowitym wyschnięciu – ok. 1-12 godz. 
podłoże drewniane można ponownie impregnować (lakierować). Jeżeli podłoże po czyszczeniu będzie mokre, 
to po impregnowaniu (lakierowaniu) mogą pojawić się plamy/wybarwienia. Czyścimy jedno lub wielokrotnie 
aż do uzyskania początkowej/żądanej barwy drewna. Po wyschnięciu drewno zabezpieczamy olejami. 
Pozostawienie koncentratu na drewnie skutkuje powstaniem białych plam, unikać należy pozostawiania 
zacieków preparatu w szczelinach drewna.

Czyszczenie powierzchni lakierowanych
Stosować INTENSIVE wymieszany z woda w proporcji 1:20. Po nałożeniu FLOORO-MOPEM z nakładką 
z mikrofazy poczekać ok. 20 minut, następnie zneutralizować powierzchnię woda i pozostawić do wyschnięcia. 
Po wyschnięciu nakładać FLOORO-PLUS, FLOORO-MOPEM z nakładką z mikrofazy.

Podłoże
Wszystkie zaimpregnowane olejami UV, olejami, olejo-woskami, twardymi woskami drewniane i pracujące 
podłoża, wszystkie podłogi drewniane lakierowane lakierami wodnymi lub rozpuszczalnikowymi, parkiety 
z miękkiego, twardego i egzotycznego drewna. Przed czyszczeniem podłoże powinno być dokładnie 
odkurzone, usunąć należy piasek, kruszywa, itp., powodujące rysowanie drewna.

Środek do  
intensywnego  
i gruntownego  
czyszczenia 

podłóg drewnianych, 
olejowanych i lakierowanych
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Bezpieczeństwo i ochrona
Podczas pracy używać gumowych rękawic. Po zakończeniu prac przewietrzyć pomieszczenie. Resztek 
produktu w opakowaniu nie wyrzucać tylko odpowiednio i bezpiecznie utylizować. H315 – Działa drażniąco 
na skórę. H319 – Działa drażniąco na oczy. P102 – Chronić przed dziećmi. P233 – Przechowywać pojemnik 
szczelnie zamknięty. P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. 
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU 
KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć / zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę 
pod strumieniem wody/prysznicem. P404 – Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

Ważne wskazówki
Powyższe dane przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Niższe 
temperatury wydłużają czasy zastosowań, a wyższe skracają. Z powodu różnych niezależnych od nas 
czynników np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, jakość pracy, zalecamy przeprowadzenie własnych 
prób aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma FRUMAX nie ponosi 
odpowiedzialności z tego powodu. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją techniczną i kartą 
charakterystyki produktu. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

Skład Mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo 
czynnych, ok. 15% anionowych środków powierzchniowo 
czynnych, środki dyspergujące, olejek zapachowy.

Kolor bezbarwny

Konsystencja płynna

Usuwanie:
Nie wylewać do kanalizacji, płynne resztki zabezpieczyć  
i utylizować jako odpad niebezpieczny.

Temperatura stosowania od +10°C do +27°C

Zużycie przy 1 warstwie Koncentrat 

Zużycie przy wymieszaniu z wodą 1:5

ok. 20-40 ml/m²

ok. 4-8 ml/m²

Czas schnięcia ok. 20 minut

Stosowanie
Koncentrat mieszać z wodą 1:5 do 1:20  
w zależności od podłoża i zabrudzenia.

Składowanie temp. powyżej +5°C

Magazynowanie
36 miesięcy w suchych i chłodnych pomieszczeniach,  
w szczelnym opakowaniu.

Aktualizacja 01.09.2020

Narzędzia
Gąbka, płaski mop z nakładką z mikrofazy, FLOORO-MOP.

Czyszczenie narzędzi
Czysta woda.

Czas schnięcia
Chodzi o wartości przybliżone, zależne od temperatury pomieszczenia, temperatury podłoża, wilgotności 
podłoża i od wilgotności względnej powietrza. Niska temperatura, podwyższona wilgotność względna 
powietrza, złe wietrzenie wydłużają lub skracają czas schnięcia.

Dane techniczne


