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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ EΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ

Το Oasis Clean 40S είναι καθαριστικό για επιφάνειες και τζάµια µε ειδικά σχεδιασµένη φόρµουλα για να µην αφήνει ίχνη στις

επιφάνειες και να στεγνώνει γρήγορα. Το Oasis Clean 40S έχει εξαιρετική καθαριστική δράση, ενώ ταυτόχρονα περιποιείται και

προστατεύει τις επιφάνειες καθώς είναι ουδέτερο και τα συστατικά του είναι πλήρως βιοαποικοδοµήσιµα. Για την µέγιστη ασφάλεια

των χρηστών, το Oasis Clean 40S είναι µπλε χρωµατικά κωδικοποιηµένο και το άρωµα του είναι διακριτικό. Ανήκει στην παλέτα

των προϊόντων που έχει πιστοποιηθεί µε το EU-flower ως οικολογικό προϊόν. 

Πεδίο εφαρµογής : Για τον καθαρισµό όλων των επιφανειών που είναι ανθεκτικά στο νερό όπως µελαµίνη, πλαστικό, γυαλί, 

τζάµια, γυαλισµένα πλακάκια, µάρµαρο, ανοξείδωτες επιφάνειες και άλλες ευαίσθητες επιφάνειες όπως π.χ. Plexiglas.

�Καθαριότητα – Αποτελεσµατικός καθαρισµός χωρίς ίχνη

�Ασφάλεια – Χρωµατικά κωδικοποιηµένο (µπλε) και µέγιστη βιοαποικοδοµησιµότητα.

�Αποδοτικότητα – Εξαιρετική απόδοση καθαρισµού σε γυάλινες και ευαίσθητες επιφάνειες

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συµβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και το πλάνο

υγιεινής για λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης

2. Να φοράτε πάντα γάντια όταν χρησιµοποιείτε το προϊόν.

3. Γεµίστε το µπουκαλάκι µε το έτοιµο για χρήση προϊόν, 

κατ’ευθείαν από τον δοσοµετρητή. Προτεινόµενη δοσολογία : 

1-4% ανάλογα µε το επίπεδο των ρύπων και την σκληρότητα

του νερού. Σε περίπτωση επίµονων ρύπων, αυξήστε την

συγκέντρωση.

4. Ψεκάστε το προϊόν κατ’ευθείαν στην επιφάνεια ή σε ένα

καθαρό πανάκι µικροινών. 

5. Καθαρίστε την επιφάνεια. Για να αποφύγετε διασπορά

ρύπων και µικροβίων, συνιστούµε την χρήση του προϊόντος

µε το µπλε πανάκι µικροινών Polifix.

6. ∆εν χρειάζεται ξέβγαλµα.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ 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 : 

http://ec.europa.eu

Πριν την χρήση, ελέγξτε την συµβατότητα του προϊόντος µε την

επιφάνεια χρησιµοποιώντας το σε ένα µη εµφανές σηµείο της.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική

χρήση.

∆ελτίο ∆εδοµένων 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 ∆ελτίο

∆εδοµένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται µόνο στον αρχικό περιέκτη. Να διατηρείται

σε θερµοκρασία µεταξύ 0 και 40oC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 2X2 L

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα

T 210 6873 700/ F 210 68 13 527  

www.ecolab .com
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