
INFORMATII TEHNICE
REFLECT® MAINTAINER

COD 04026

                          

INTRODUCERE
Premiere ofera posibilitatea alegerii unor produse de curatenie de rutina 
si  intretinere  economicoasa,  pentru  toate  suprafetele  podelelor. 
Tratamentul  initial cu  o  emulsie  polish  adecvata  este  recomandat  cu 
tarie.Operatiiunea  de  intretinere  va  fi  apoi  implementata  pentru 
imbunatatirea  caracteristicilor  de  performanta  a  acestei  suprafete, 
furnizand  un  strat  de  inalta  calitate,  durabil  si  protector  de  gloss, 
antianulecare.

Rezultate  de  prima  clasa  pot  fi  obtinute  folosind  corect  produsele, 
masinile si echipamentele, fara a avea un program de curatenie precis. 
Aceasta gama reprezinta o parte vitala si integranta a produselor chimice 
Premiere. Consumatorii din toate sectoarele de activitate pot alege acele 
produse care prezinta caracteristicile cele mai potrivite pentru rezolvarea 
sarcinilor sale.
In cazul alegerii cu  dificultate a solutiei celei mai potrivite sau pentru 
mai  multe  informatii  privind  produsele,  masinile  si  echipamentele 
Premiere, contactati reprezentantul local al firmei Premiere.

REFLECT® MAINTAINER
Reflect  Maintainer  furnizeaza  o  curatenie  rapida  si  eficienta,  si  are 
proprietati antianulecare, datorita cerii inovatoare polipropilena. Reflect 
Maintainer curata, polisheaza si deodorizeaza dintr-o singura operatiune 
si emana un miros de frezii in timpul si dupa aplicare.Atunci cand este 
folosit  la diluarea recomandata Reflect Maintainer furnizeaza controlul 
efectiv de igiena al sunstraturilor podelelor. Desi nu este bactericid, daca 
se utilizeaza corect, continutul diluarii din mopul jilav, va curata eficient 
si  va  conferi  suprafetelor  conditii  igienice,  ca  parte  a  ciclului  de 
intretinere.
Reflect  Maintainer  confera  cele  mai  bune  rezultate  atunci  cand  este 
utilizat  pentru intretinerea regulata a podelelor care au fost  tratate sau 
date cu o emulsie polish. Aternativ, produsul poate fi utilizat direct pe 
podele, in acele zone in care nu a fost acceptata folosirea inainte a unui 
polish. 

Reflect Maintainer este potrivit atat pentru curatenia cu mopul urmata de 
lustruire, cat si pentru tehnica bazata pe intretinerea cu ajutorul spray-
ului.  In  ambele  cazuri,  diluarea poate  varia-  diferentele  in  functie  de 
podele, gradul de murdarie si preferintele personale.
Nu se recomanda excesul de solutie, deoarece poate cauza efecte adverse 
performantei produsului.
Are un pH de 8.0

INSTRUCTIUNI
Intotdeauna  purtati  haine  de  protectie  si  cititi  eticheta  si  datele  de 
securitate, inainte de a folosi produsul.
Pentru a obtine rezultate  maxime,  podelele trebuie tratate  initial  cu o 
emulsie  polish.  Consultati  Informatiile  Tehnice  pentru  mai  multe 
informatii.

1.TEHNICI BAZATE PE MOP
Inainte de indeplinirea sarcinilor, podelele trebuie sa fie aspirate pentru a 
indeparta spraful. Este recomandat un aspirator cu mop Premiere.

1.1.  Apirarea  cu  mopul  ud:  Tehnica  de  intretinere  de  rutina  care 
foloseste mopul bine stors, pe podelele de culori deschise si unsuroase 
sau cu pete.

METODA: Folositi o galeata cu storcator. Udati mopul si storceti-l bine 
si  indepartati  axcesul  de solutie.  Limpeziti  mopul  si  schimbati  solutia 
cand este nevoie.

1.2. Spalarea cu o singura solutie : Tehnica de intretinere zilnica pentru 
suprafetelor de culori deschise spre mediu.

METODA: Folositi  o  galeata  cu  2  incipiente.  Intr-un  incipient  puneti 
solutia,  iar  in  celalalt  solutia  colectata  in  urma  spalarii  podelor. 
Intotdeauna stoarceti bine mopul inainte de a-l refolosi si lasati podelele 
cat se poate de uscate.
In  comletarea  primei  metode,  podelele  trebuie  sa  se  usuce iar  stratul 
rezidual indepartat cu o masina rotativa de mare viteza. Folositi o perie 
sau o pad rosie.

Nota: Podelele  foarte  unsuroase  pot  necesita  curatarea  cu  M.P  9, 
M.P.10, Narure’s Way, Force sau Force Citrus.

2.TEHNICI DE INTRETINERE BAZATE PE SPRAY

 2.1 Lustruirea cu spray-ul :  Operatiune frecventa,  formulata  pentru 
intarirea  stratului  de  polish  si  imbunatatirea  nivelului  glossului.  Este 
rezistent  la alunecare.  Lustruirea  indeparteaza cele  mai  severe  pete si 
urmele de tocuri. Este o operatiune ce se poate efectua zilnic, de 2 ori pe 
saptamana sau saptamanal.

METODA :  Aplicati un strat fin de solutie pe podea si, in timp ce este 
inca umed, lustruiti suprafata (3-5m²) pana se usuca. 
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Cand  s-au  obtinut  rezultatele  dorite,  continuati  operatiunea  in  zonele 
adiacente. Folositi o masina de mare viteza cu pad rosu. 
 
2.2.Curatarea  cu  spray-ul :  Operatiune  mai  putin  frecventa  de 
indepartare a murdariei si a urmelor de tocuri, care nu sunt indepartate 
prin metoda anterioara. Aceasta se efectueaza saptamanal, sau cand este 
nevoie, pentru intinerirea podelelor care sunt lustruite in mod regulat sau
intretinute cu o masina de viteza ultra puternica.
METODA :  Este  similara  celei  anterioare,  doar  ca  se  foloseste  o  pad 
mult  mai  agresiva.  Folositi  o  masina  de  viteza  foarte  mare  cu  pad 
albastru. Se poate folosi si una maro. Aspirati.

3. TEHNICI DE SPALARE CU MASINI

3.1.  Combinarea  metodelor :  Aceasta  metoda  foloseste  combinarea 
metodei de stergere cu cea de uscare pentru masini destinate suprafetelor 
mari, in particular a acelor zone pentru care timpul este limitat.
METODA : Amestecati detergentul cu apa calda in dispozitivul masinii 
si incepeti operatiunea utilizand o pad de nailon sau o perie creata special 
de  fabricant.  Colturile  si  marginile  pot  necesita  curatarea  cu  mopul. 
Limpeziti daca este necesar.

APLICATIE SI DOZARE
Folositi tabelul urmator pentru a determina  corect rata diluarii necesare. 
Totusi, in functie de vechime, conditii si tipul de suprafata, cat si de 
natura si gradul de murdarie, diluarea poate fi ajustata.
Figura de mai jos reprezinta cu aproximatie, dosarea pentru suprafete m², 
rezultate din 5 litri de produs.

TIP DE SPALARE DILUTIE ACOPERIRE (in m²)

1. Tehnica cu mopul
1.1. Spalare cu mopul 1 :100 2500
1.2. Solutie  pentru  mop 
(initial)

1 :20 – 1 :40 50,000- 100,000

Solutie pentru mop (curatare de 
rutina)

1 :100 2500

2. Tratare prin Spreiere
2.1 sprayere pentru stralucire 1 :20 – 1 :60 50,000- 100,000
2.2 Sprayere pentru curatare 1 :20 – 1 :60 50,000- 100,000
3. Tehnica  cu  masina 
de spalare si uscare
3.1 Spalare si muscare 1 :100 2500

     
Intotdeauna  testati  inainte  pe  o  suprafata  mai  mica  pentru  a  stabili 
rezultatele.

     
SELECTAREA PRODUSULUI   
Folosi tabelul urmator pentru a determina daca Reflect Maintainer este 
potrivit  pentru  podeauna  dumneavoastra.  Unde  exista  dubii, testati 
produsul pe o zona mai mica sau cereti sfatul reprezentantului.

RECOMANDAT 
PENTRU 

SUPRAFETE DIN

POATE FI 
FOLOSIT, DAR 

CITITI 
INSTRUCTIUNI

LE PRIMA 
DATA

NU SE 
RECOMANDA A FI 

FOLOSIT PE

TERMOPLASTIC BETON NETED LEMN NEETANSAT
VINIL ASFALT MATERIALE  DIN 

PLUTA NEETANSE
VINIL ASBESTOS MAGNEZIT
LINOLEUM PERETI  DIN 

PIATRA
CAUCIUC GRANOLITHIC
LEMN  ETANSAT 
(LACUIT)
PLUTA LACUITA
ASFALT 
ETANSAT
SUPRAFETE  DIN 
MAGNEZIT
MARMURA
TERRAZZO

      INFORMATII MEDICALE SI DE PROTECTIE
Acestea sunt detaliate pe eticheta produsului sau in Foaia de Securitate si 
Protectie.

AMBALARE

   2× 5ltri  incipient din polietiena                            cod 04026
 
Nu raspundem pentru pierderea sau distrugerea, rezultata direct sau 
indirect, in urma folosirii produselor companiei, sau in urma 
informatiilor primite din publicatii. 

Ne rezervam dreptul de a modifica designul produselor, ca parte a 
continuarii procesului de imbunatatire, produselor urmand astfel, sa 
sprezinte modicari fata de prezentarea din Foaia Tehnica de Informatii.

APROBARII CALITATIVE
                      
 BS EN ISO 9001
Toate produsele fabricate de Premiere sunt conforme cu 
Standardele de Calitate descrise in Manualul de Calitate 
si satisfac cerintele impuse de ISO  9001.

Acest simbol semnifica inregistrarea Reflect 
Maintainer ca Premiere Polish Co Ltd/Produs Premiere.

Alte produse din aceeasi gama:
                          Clean&Buff              2×5 litri    04001
                           G.C. Lemon              2×5 litri    04011
                           G.C. 10                     2×5 litri    04010


