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1000 ml 
33.8 fl.oz.

PL  Płyn do mycia podłóg 
drewnianych i paneli 
laminowanych 

Wiele wymagasz od swojej podłogi. Musi się dobrze 
prezentować, wiele znieść i być nieskazitelnie czysta. 
A co Ty robisz, żeby jej pomóc? By Twoja podłoga 
mogła dotrzymać Ci kroku, stworzyliśmy łagodny 
płyn myjący na bazie naturalnego wosku carnauba. 
Świetnie nabłyszcza i zabezpiecza przed wilgocią. 
Silikonowa emulsja uszczelnia podłogę na łączeniach 
i w drobnych szczelinach, zapobiegając wnikaniu 
w nie brudu i kurzu. Tworzy niewidoczną powłokę 
z efektem antypoślizgu i chroni naturalne kolory 
czyszczonych powierzchni. Piękny zapach płynu to 
zasługa oryginalnych olejków zapachowych, które 
sprowadziliśmy prosto z Francji. 

 Za co go pokochasz:
za doskonałą czystość bez smug. Płyn nie tylko myje, ale też 
zabezpiecza powierzchnię przed kolejnymi zabrudzeniami. 
I już nie musisz niczego zamiatać pod dywan.

 Co Cię w nim zachwyci:
uniwersalność. Już nie musisz się zastanawiać, jakie podłogi 
możesz nim wymyć. Jest doskonały zarówno do drewna 
lakierowanego, jak i do paneli laminowanych. 

 Co da Ci dodatkowe 
bezpieczeństwo:

efekt antypoślizgu. Docenisz go jeszcze bardziej, jeśli 
w Twoim domu są małe dzieci, osoby starsze lub mające 
trudności z poruszaniem się.

 Co tak pięknie pachnie:
świeże kwiaty, słodka wanilia i zmysłowa paczula.

 Do czego możesz go użyć:
do podłóg i powierzchni z drewna lakierowanego, boazerii, 
parkietów, drewnianych schodów i poręczy, paneli 
podłogowych i ściennych, powierzchni drewnopodobnych. 
Doskonały do wszystkich rodzajów drewna, także 
do drewna egzotycznego. Możesz go zastosować również 
do lakierowanego korka.

 Zobacz, jak prosty jest 
w użyciu:

dobrze odkurz lub zamieć miękką szczotką czyszczoną 
powierzchnię, żeby jej nie porysować, np. drobinkami piasku. 
Rozpuść 35 ml płynu w 5 l ciepłej wody i umyj podłogę za 
pomocą dobrze wykręconej ściereczki lub odwirowanego 
mopa. Wytrzyj do sucha lub pozostaw do wyschnięcia. 

 Ostrożności nigdy za wiele:
ten płyn ma w składzie wiele środków czynnych. Jeśli masz 
wątpliwości, czy nie uszkodzi czyszczonej powierzchni, 
sprawdź wcześniej jego działanie w nieeksponowanym miejscu. 
Nie dopuszczaj do nadmiernego przemoczenia powierzchni. 
Nigdy nie stosuj płynu do nielakierowanego drewna.

 Co jeszcze możesz zrobić 
dla swoich podłóg:

jeśli masz w domu zwierzęta, regularnie obcinaj im pazury. 
Używaj przy stołach i krzesłach specjalnych podkładek 
zapobiegających zarysowaniom.

 Tak doskonale dba o drewno, 
bo w środku ma [składniki]:

<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe 
środki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne środki 
powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja 
zapachowa (Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, 
Citronellol), benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. 
Zawiera Sodium Dodecylobenzene Sulfonate, C9-11 Pareth-3, 
Cocamidopropyl Betaine.

EN  Hardwood & laminate 
floor cleaning fluid

You demand quite a lot from your floor. It must 
be presentable, resistant and spotlessly clean. 
What do you do to help your floor achieve 
that? We designed this delicate detergent 
with natural carnauba wax so that your floors 
can live up to your expectations. It keeps your 
floors shiny and protects them against humidity. 
The silicone emulsion works as a sealant on 
joints and tiny cracks, preventing dirt and dust 
from building up in them. It creates an invisible 
anti-slip coating and protects the natural 
colour of the cleaned surface. The beautiful 
smell is due to original fragrance oils that we 
source in France.

 Why you’ll like it:
it cleans the floor perfectly, without smudges. The 
floor detergent not only cleans the surface, but also 
protects it against dirt. You won’t need to brush 
anything under the carpet anymore.

 What you’ll love about it:
its versatility. You don’t need to wonder what floors 
you can clean with it, because it can be applied both 
to varnished hardwood and laminate floor. 

 What assures additional 
safety:

it creates an anti-slip effect. You’ll appreciate it, 
especially if you live with babies, seniors or people 
with reduced mobility.

 What this lovely scent is:
fresh flowers, sweet vanilla and sensual patchouli.

 What you can use it for:
floors and surfaces made of varnished wood, 
panelling, parquets, wooden stairs and banisters, 
laminate floors and wall panels, wood-like surfaces. 
It is perfect for all types of wood, including exotic 
wood. You can also use it on varnished cork.

 See how simple it is:
vacuum the surface or sweep it with a soft brush 
not to scratch it (for example with grains of sand). 
Dilute 35 ml of the detergent in 5 l of warm water 
and wash the floor with a well wrung cloth or mop. 
Wipe it and let dry.

 You can’t be too careful:
this cleaning fluid contains many active agents. 
If you’re not sure if it will damage the surface, it’s 
a good idea to test the effect on an unobtrusive area. 
Do not allow the surface to become too wet. Never 
apply to non-varnished surfaces.

 What else you can do for 
your floors:

if you have pets, trim their claws on a regular 
basis. Use special anti-scratch pads for your chairs 
and tables. 

 It is perfect for your 
floors because it contains 
[ingredients]:

less than 5% anionic surfactants, less than 5% 
non-ionic surfactants, less than 5% amphoteric 
surfactants, less than 5% of EDTA and its salts, 
perfume (Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Benzyl Salicylate, Citronellol), benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone. Contains Sodium 
Dodecylobenzene Sulfonate, C9-11 Pareth-3, 
Cocamidopropyl Betaine.

DANGER. Causes serious eye damage. Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. 
Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor/… If medical advice is needed, have 
product container or label at hand. Keep out of reach of children. Best before: see date and batch 
number on the packaging.

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/
lekarzem/... W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed 
dziećmi. Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii na opakowaniu.

MADE IN EU

 sp. z o.o. sp. k. 
Poland, 53-012 Wrocław 

Wyścigowa 56 H 
+ 48 786 222 324 

www.prouve.com 
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HOME SPA TREATMENT | WITH CARNAUBA WAX 
ANTI-SLIP EFFECT 

PŁYN DO MYCIA PODŁÓG DREWNIANYCH  
I PANELI LAMINOWANYCH
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Danger


