
Απόδοση
  Συμπυκνωμένα προϊόντα υψηλής απόδοσης 

  Απομακρύνει εύκολα την οργανική 
συσσώρευση και τις συσσωρεύσεις 
αλάτων από το σκληρό νερό 

  Παχύρευστη φόρμουλα

Αποδοτικότητα
  Επιφανειοδραστικά υψηλής 

ποιότητας αποτρέπουν τον ρύπο

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 Toilet

Toilet

Παχύρευστ καθαριστικό τουαλέτας που όχι 
μόνο απομακρύνει την οργανική συσσώρευση και τα 
άλατα αλλά επίσης βελτιώνει την αποδοτικότητα επειδή 
συμβάλλει στο να μην συσσωρεύεται ο ρύπος. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ



 

ΠΡΟΪΟΝ  ΑΡ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Oasis Pro Toilet  9091880  2 x σακούλες 2 λίτρων

Οδηγίες χρήσης

5 min

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.  Εφαρμόστε το Oasis Pro Toilet μέσα στη λεκάνη και κάτω από το χείλος. Αφήστε το έτοιμο προς χρήση διάλυμα να 
δράσει για 5 λεπτά.

4.  Σκουπίστε το κάθισμα της λεκάνης με ένα βρεγμένο πανί.

5.  Καθαρίστε τη λεκάνη και τραβήξτε το καζανάκι.

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

Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στο νερό και τα οξέα. 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: 1 - 8 % 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.

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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