
INSTRUKCJA STOSOWANIA 1.  Przeczytaj szczegółowe informacje 
dotyczące stosowania zamieszczone  
w planie higieny i na etykiecie produktu.

2.  Rozcieńcz 50-200ml Into TOP w 10 l 
wody. Użyj koncentratu do usunięcia 
uporczywych zabrudzeń. 

3.  Wytrzyj powierzchnię. Dla osiągnięcia 
lepszych wyników czyszczenia i uniknięcia 
zanieczyszczenia krzyżowego zalecamy 
stosowanie ściereczek z mikrofibry Ecolab.

4.  Przepłukaj mytą powierzchnię czystą 
wodą lub przetrzyj czystą wilgotną 
ściereczką.

5.  Do ręcznego mycia podłóg zalecamy 
stosowanie systemu Ecolab rasanTEC®.

 

UWAGI / INFORMACJE SPECJALNE
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
Pozostałości produktu należy szybko usunąć 
z powierzchni a następnie przepłukać 
dokładnie czystą wodą. 
Przed użyciem należy sprawdzić działanie 
środka na niewielkiej powierzchni.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Nie mieszać z innymi produktami!
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
zamieszczono na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze od -5°C  
do 40°C wyłącznie w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE
12 X 1 l
2 x 5 l

Into TOP

ŚRODEK DO MYCIA POWIERZCHNI 
SANITARNYCH
Into TOP to silny kwasowy środek do mycia powierzchni sanitarnych przeznaczony zarówno  
do codziennego utrzymania czystości, jak i gruntownego mycia powierzchni. Into TOP 
skutecznie usuwa kamień, ślady moczu, pozostałości mydła, tłuszcz i brud. Nakrętka otwierana 
pod kątem 45° umożliwia bezpośrednie użycie skoncentrowanego środka w toaletach 
i pisuarach. Into TOP pozostawia przyjemny, świeży i delikatny zapach, nie niszczy czyszczonych 
powierzchni. 
Środek należy do linii TOP zawierającej trzy niezwykle wydajne i skuteczne produkty  
do codziennego utrzymywania czystości.

Zastosowanie: 
Codzienne mycie wszystkich kwaso- i wodoodpornych powierzchni sanitarnych.

n Czystość - skutecznie usuwa kamień i uporczywy brud.
n Bezpieczeństwo - nie niszczy czyszczonych powierzchni.
n Wydajność - usuwa brud i kamień już przy pierwszym myciu.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA CZYSZCZĄCE DO POWIERZCHNI
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.
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