
Απόδοση
  Συμπυκνωμένα προϊόντα υψηλής απόδοσης 

  Απομακρύνει εύκολα βαρύ βαθμό βρομιάς, 
όπως καλλυντικές κρέμες, σωματικό λίπος, 
υπολείμματα σαπουνιού και άλατα

  Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα 

Ασφάλεια
  Σύστημα με χρωματική κωδικοποίηση που 

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

Βιωσιμότητα
  Σημαντική μείωση των αποβλήτων 

συσκευασίας στο ελάχιστο του 70% 
σε σύγκριση με παραδοσιακά μεγέθη 
συσκευασίας 

Ένα ισχυρό προϊόν γενικής χρήσης και καθημερινού 
καθαρισμού για όλες τις επιφάνειες των χώρων 
υγιεινής, κατάλληλο για επιφάνειες που είναι 
ευαίσθητες στα οξέα στα μπάνια, π.χ. μάρμαρο. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Oasis Pro All Bath

All Bath



 

Oasis Pro All Bath  9092780  2 x σακούλες 2 λίτρων

Οδηγίες χρήσης

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

Προτεινόμενη συγκέντρωση χρήσης: 1 - 3 % ανάλογα με το επίπεδο του ρύπου 
και τη σκληρότητα νερού.

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

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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www.ecolab.com

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
Т +41 44 877 2000

ECOLAB Α.Ε.
Κηφισίας 280 & Ύδρας 2
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα-Ελλάδα
T +30 210 6873 700

www.gr.ecolab.eu
© 2016 Ecolab USA Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ΠΡΟΪΟΝ ΑΡ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


