
Απόδοση
  Συμπυκνωμένα προϊόντα υψηλής απόδοσης 

  Εναποθέσεις σκληρού νερού, υπολείμματα 
σαπουνιού και άλλη βρομιά χώρων υγιεινής 
αφαιρούνται γρήγορα χωρίς τρίψιμο

  Απομακρύνει 2 φορές περισσότερα άλατα  
από τα ανταγωνιστικά προϊόντα

Αποδοτικότητα
  Ο τακτικός καθαρισμός διευκολύνει τον 

καθημερινό καθαρισμό συντήρησης

  Η φιλική για τα υλικά σύνθεση επιτρέπει τη 
χρήση σε επιφάνειες ανθεκτικές στα οξέα

Ασφάλεια
  Σύστημα με χρωματική κωδικοποίηση που 

εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό 
προϊόν για τη σωστή εργασία καθαρισμού

Βιωσιμότητα
  Σημαντική μείωση των αποβλήτων συσκευασίας 

τουλάχιστον 70% σε σύγκριση με παραδοσιακά 
μεγέθη συσκευασίας 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Oasis Pro Acid Bath

Acid Bath

*Δοκιμή ικανότητας απομάκρυνσης αλάτων – Ecolab Acid Bath σε σύγκριση με προϊόντα ανταγωνιστών, 2016

Αφαιρεί 2 φορές  
περισσότερα άλατα από 

ανταγωνιστικό προϊόν με την 
υψηλότερη απόδοση*

Oasis Pro 
Acid Bath

Ανταγωνιστικό προϊόν 
υψηλότερης 

απόδοσης

Καθαριστικό για χώρους υγιεινής με υψηλή απόδοση  
και φρέσκο άρωμα, ειδικά σχεδιασμένο για να αφαιρεί  
τη συσσώρευση αλάτων. 

ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ



 

Οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΪΟΝ ΑΡ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Oasis Pro Acid Bath  9091780  2 x σακούλες 2 λίτρων

1.  Ελέγξτε το πρόγραμμα υγιεινής, την ετικέτα προϊόντος και τις πληροφορίες ασφάλειας για αναλυτικές 
πληροφορίες χρήσης.

2.  Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό κατά τον χειρισμό της σακούλας με το πυκνό προϊόν.

3.  Ψεκάστε Oasis Pro Acid Bath χρησιμοποιώντας ψεκαστήρα αφρού απευθείας στο πανί. Αφήστε το 
προϊόν να δράσει ή τρίψτε με σπόγγο/πανί.

4.  Σκουπίστε με βρεγμένο σπόγγο/πανί.

5.  Ξεβγάλτε την επιφάνεια με άφθονο νερό.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Ο ειδικός της Ecolab θα εγκαταστήσει και θα ρυθμίσει το σύστημα δοσολόγησης ανάλογα με τις 
απαιτήσεις υγιεινής σας, για βέλτιστα αποτελέσματα. 

Μην χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στο νερό και τα οξέα. Πριν καθαρίσετε 
πλακάκια, βρέξτε προκαταβολικά τους αρμούς με νερό. Να αφαιρείτε αμέσως τις σταγόνες και τις 
πιτσιλιές και να ξεβγάζετε πολύ καλά. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συμβατότητα των υλικών σε μια 
μικρή, κρυφή περιοχή.

Προτεινόμενη συγκέντρωση χρήσης: 3 - 8 % ανάλογα με το βαθμό λερώματος και τη σκληρότητα νερού.

Μην αναμιγνύετε με άλλο προϊόν! Όταν αλλάζετε την άδεια σακούλα με μια καινούρια, να φοράτε 
προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας.

Μην αναμιγνύετε με λευκαντικό ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για επαγγελματική χρήση μόνο. Για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, δείτε την ετικέτα 
και το δελτίο δεδομένων ασφάλειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Αποθηκεύεται μεταξύ 0 °C και 40 °C μόνο στην αρχική συσκευασία. 
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Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102, USA
www.ecolab.com
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