
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Το Renolit Plus είναι ένα ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό γενικής χρήσης για τον καθημερινό καθαρισμό της 
κουζίνας. Το προϊόν βασίζεται σε έναν ειδικό συνδυασμό επιφανειοδραστικών ουσιών και αφαιρεί γρήγορα λίπη 
και επίμονη βρωμιά. Το Renolit Plus μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους των αδιάβροχων επιφανειών 
όπως σε πάγκους εργασίας, τραπέζια, καρέκλες, δάπεδα, π.χ. σε εστιατόρια και καντίνες.

Πεδίο εφαρμογής : Για όλες τις αδιάβροχες επιφάνειες στην κουζίνα. 

Καθαριότητα: Αποδεδειγμένη απόδοση καθαρισμού, ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.

Αποδοτικότητα: Χρησιμοποιείται σε χαμηλή συγκέντρωση. Η κατάλληλη δοσολογία έχει οικονομικό όφελος και ελαχιστοποιεί 
την επίδραση στο περιβάλλον.  

Ασφάλεια: Η επιλογή των πρώτων υλών και της συσκευασίας εγγυάται υψηλά οικολογικά πρότυπα. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ειδικός συνεργάτης της Ecolab θα προσαρμόσει το 
σύστημα δοσολόγησης ανάλογα με τις δικές σας 
ιδιαίτερες ανάγκες καθαρισμού.

1. Συμβουλευτείτε το πλάνο υγιεινής και την ετικέτα 
του προϊόντος για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης.

2. Να φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό 
όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. 

3. Χρησιμοποιείστε 50-250 ml σε 10 λίτρα νερό 
ανάλογα με το επίπεδο των λεκέδων. Για επίμονους 
λεκέδες χρησιμοποιείστε πιο συμπυκνωμένο ή 
αδιάλυτο προϊόν.  

4. Σκουπίστε την επιφάνεια.

5. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά την επιφάνεια με 
καθαρό νερό. 

6. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 
μηχανές καθαρισμού μονού δίσκου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 
επαγγελματική χρήση!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα!

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 
συμβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 0° C και 40° C 
μόνο στον αρχικό κλειστό περιέκτη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 L

20 kg

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα
T 210 6873 700/ F 210 68 13 527  
www.ecolab .com

Renolit Plus

Για καθαρισμό δαπέδων τοποθετήστε 
προειδοποιητική πινακίδα «Προσοχή βρεγμένο 
δάπεδο» και αφήστε την έως ότου η επιφάνεια 
στεγνώσει εντελώς.

pH (συμπυκνωμένο) : 13,0-14,0

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ECOLAB


