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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Brial clean S

Το Brial clean S είναι ένα αποτελεσματικό αλλά απαλό καθαριστικό γενικής χρήσης, που καθαρίζει ακόμη και 
ευαίσθητες επιφάνειες χωρίς να αφήνει ίχνη. Το Brial clean S παρέχει εξαιρετική καθαριστική δράση και με το 
ουδέτερο pH και τη φόρμουλα μέγιστης βιοαποικοδομησιμότητας, είναι ένα προϊόν ήπιο για το δέρμα και τις 
επιφάνειες. Για τη μέγιστη ασφάλεια των χρηστών, το Brial clean S είναι μπλέ χρωματικά κωδικοποιημένο και έχει 
διακριτικό άρωμα φρεσκάδας. 
Το Brial clean S ανήκει στην παλέτα των προϊόντων που έχει πιστοποιηθεί με το EU-flower ως οικολογικό προϊόν.

Πεδίο εφαρμογής: Για όλες τις ανθεκτικές στο νερό σκληρές επιφάνειες, π.χ. πέτρινα δάπεδα, γυαλί, 
επισμαλτωμένες επιφάνειες - εμαγιέ, πλαστικό, λουστραρισμένες επιφάνειες, κεραμικά πλακάκια και επιχρισμένα 
δάπεδα.

Καθαριότητα – Για καθημερινή και σκληρή χρήση.

Ασφάλεια – Χρωματικά κωδικοποιημένο (μπλε) και μέγιστη βιοαποικοδομησιμότητα.

Αποδοτικότητα – Εξαιρετική καθαριστική δράση σε μικρές συγκεντρώσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συμβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και το 
πλάνο υγιεινής για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης.

2. Διαλύετε 15 – 100 ml Brial clean S σε 10 L νερό. 
Αυξήστε τη συγκέντρωση σε περίπτωση δύσκολων 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε σχέση με τα συμβατικά καθαριστικά χρειάζεται 
μικρότερη ποσότητα προϊόντος για τον καθαρισμό. Η 
σωστή δοσολόγηση εξοικονομεί κόστος και περιορίζει 
την επίδραση στο περιβάλλον. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ή επίμονων ρύπων.

3. Για τον καθαρισμό επιφανειών χρησιμοποιείστε το 
καθαριστικό διάλυμα Brial clean S σε συνδυασμό 
με το χρωματικά κωδικοποιημένο πανάκι μικροϊνών
Polifix® για να αποφύγετε διασπορά ρύπων και 
μικροβίων. Καθαρίστε την επιφάνεια.

4. Για το χειρονακτικό καθαρισμό δαπέδων, 
συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό 
με το σύστημα σφουγγαρίσματος Ecolab rasan
TEC®

πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
EU eco-label: http://ecolabel.eu

Πριν τη χρήση, ελέγξτε τη συμβατότητα του προϊόντος 
με την επιφάνεια χρησιμοποιώντας το σε ένα μη 
εμφανές σημείο της. 

Τοποθετήστε προειδοποιητική πινακίδα «Προσοχή, 
βρεγμένο δάπεδο» και αφήστε τη ώσπου η επιφάνεια 
να στεγνώσει εντελώς.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 
λ ή ή !TEC®.

5. Δε χρειάζεται ξέβγαλμα.

επαγγελματική χρήση!

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον 
επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα. Μακριά από 
παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες 
ασφάλειας, συμβουλευτείτε την ετικέτα της 
συσκευασίας και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2×5 L

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 0° και 40° C, 
pH (πυκνό): 7

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα
T 210 6873 700/ F 210 68 13 527  
www.ecolab .com


