
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Το Renolit Clean S είναι ένα καθαριστικό κουζίνας πολλαπλών χρήσεων για καθηµερινό καθαρισµό. Βασισµένο σε έναν ειδικό 

συνδυασµό επιφανειοδραστικών ουσιών, αποµακρύνει γρήγορα το λίπος και την επίµονη βρωµιά. Το προϊόν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε κάθε είδος επιφάνειας ανθεκτικής στο νερό όπως είναι οι επιφάνειες εργασίας, τραπέζια, καρέκλες κ.ο.κ., σε 

εστιατόρια και σε καντίνες. Για την µεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη, το Renolit Clean S είναι χρωµατικά κωδικοποιηµένο. Το 

Renolit Clean S είναι µέρος µιας σειράς προϊόντων, η οποία είναι πιστοποιηµένη από το EU Ecolabel ως οικολογικά εγκεκριµένη.

Πεδίο εφαρµογής : Για όλες τις αδιάβροχες επιφάνειες στην κουζίνα. 

� Καθαριότητα: Αποδεδειγµένη απόδοση καθαρισµού και ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.

� Ασφάλεια: Φιλική προς το υλικό σύνθεση που επιτρέπει χρήση στις πιο αδιάβροχες, σκληρές επιφάνειες.

� Αποδοτικότητα: Αποτελεσµατικό ακόµα και σε χαµηλή συγκέντρωση.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ελέγξτε την ετικέτα του προϊόντος και το πλάνο 

υγιεινής για λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης.

2. Αραιώστε 50-100 ml από το Renolit Clean S σε 10 

λίτρα νερό. Για επίµονους λεκέδες χρησιµοποιείστε 

το προϊόν αδιάλυτο.  

3. Σκουπίστε την επιφάνεια.

4. Ύστερα ξεπλύνετε καλά µε καθαρό νερό. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 

επαγγελµατική χρήση!

Το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας παρέχεται στον 

επαγγελµατία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να µην αναµιγνύεται µε άλλα προϊόντα! Κρατήστε το 

µακριά από παιδιά!

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 

συµβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το 

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Προτεινόµενη θερµοκρασία αποθήκευσης µεταξύ 0° C 

και 40° C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 x 5 L

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα

T 210 6873 700/ F 210 68 13 527  

www.ecolab .com

Renolit Clean S

Μόνο µια µικρή ποσότητα από το προϊόν είναι 

απαραίτητη σε σύγκριση µε τα κανονικά 

προϊόντα. Η σωστή δοσολογία εξοικονοµεί 

χρήµατα και µειώνει τον περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο. Για περισσότερες πληροφορίες 

επισκεφτείτε το EU eco-label web-site: 

http://ecolabel.eu.

∆οκιµάστε τη συµβατότητα του υλικού σε µια 

µικρή περιοχή πριν από τη χρήση.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΤΗΣ 

ECOLAB


