
Απόδοση
  Συμπυκνωμένα προϊόντα υψηλής απόδοσης 

  Προηγμένη νανοτεχνολογία για 
καθαριότητα που διαρκεί 

Αποδοτικότητα
  Αφήνει μια προστατευτική μεμβράνη που 

μειώνει την προσκόλληση της βρομιάς 
(σκόνη) και τη συσσώρευση αλάτων

  Λόγω της προστατευτικής μεμβράνης,  
οι επιφάνειες καθαρίζονται πιο εύκολα 

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 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Oasis Pro Multi

Multi

Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων με προηγμένη 
νανοτεχνολογία για καθαριότητα μακράς διάρκειας σε όλες 
τις ανθεκτικές στο νερό επιφάνειες, όπως γυαλί, καθρέφτες, 
ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο και χαλκό. 

ΝΑΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



 

ΠΡΟΪΟΝ  ΑΡ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Oasis Pro Multi  9091900  2 x σακούλες 2 λίτρων

Οδηγίες χρήσης

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

2.  Κατά τον χειρισμό της σακούλας με το πυκνό προϊόν, συνιστάται η χρήση κατάλληλου προστατευτικού 
ρουχισμού.

3.  Ψεκάστε Oasis Pro Multi χρησιμοποιώντας ψεκαστήρα αφρού απευθείας στην επιφάνεια ή στο πανί.

4.  Καθαρίστε την επιφάνεια και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.

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

Προτεινόμενη συγκέντρωση χρήσης: 3 - 4 % 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.

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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