
Wydajność
  Mocno skoncentrowane produkty dla 

zapewnienia wysokiej wydajności 
  Z łatwością usuwa nagromadzone 

zanieczyszczenia pochodzenia organicznego 
oraz osad po twardej wodzie 

  Lepka konsystencja

Skuteczność
  Wysokiej jakości związki powierzchniowo 

czynne zapobiegają zanieczyszczeniu 
w toku dalszego użytkowania

Bezpieczeństwo
  System oznaczenia kolorami ułatwia 

dobranie właściwego produktu 
do danego zastosowania

Zrównoważony rozwój
  Znaczące zmniejszenie ilości odpadów 

opakowaniowych, tj. przynajmniej 
o 70% w porównaniu z tradycyjnym 
rozmiarem opakowań 

Środki do cZySZcZenia poWierZchni Sanitarnych oasis pro toilet

toilet

charakteryzujący się wysoką lepkością środek do czyszczenia toalet, 
który nie tylko usuwa nagromadzone zanieczyszczenia organiczne 
oraz kamień, ale również korzystnie wpływa na wydajność, 
zapobiegając zanieczyszczeniu w toku dalszego użytkowania. 

Środek do cZySZcZenia muSZli kloZetoWej



 

produkt  kod produktu    WielkoŚĆ opakoWania

oasis pro toilet 9091880 2 x worek 2 l

instrukcja użycia:

5 min

1. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat stosowania należy zapoznać się z planem higieny, 
informacjami na etykiecie oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

2. podczas pracy z produktem w postaci koncentratu należy stosować odpowiednią odzież ochronną.

3. rozprowadzić środek oasis pro toilet po muszli klozetowej oraz pod krawędzią. pozostawić gotowy do użycia 
roztwór na 5 minut.

4. przetrzeć deskę sedesową wilgotną ściereczką.

5. Wyczyścić muszlę klozetową i spłukać.

Zalecenia
konsultant firmy ecolab zainstaluje oraz dostosuje pracę układu dozującego do obowiązujących 
wymagań z zakresu utrzymania higieny w celu uzyskania optymalnych rezultatów. 
nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie wody i kwasów. usunąć krople lub plamy 
i dokładnie spłukać. przed użyciem sprawdzić kompatybilność materiału na niewielkiej powierzchni 
w mało widocznym miejscu.
Zalecany poziom stężenia: od 1 do 8% w zależności od poziomu zabrudzenia oraz twardości wody.
nie mieszać z innymi produktami! podczas wymiany pustego worka na nowy należy stosować rękawice 
i okulary ochronne.
nie mieszać z wybielaczem lub innymi produktami zawierającymi chlor.

BeZpiecZeńStWo
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. dodatkowe informacje oraz instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na etykiecie produktu oraz w karcie charakterystyki.

Warunki prZechoWyWania
przechowywać w temp. od 0 °c do 40°c wyłącznie  
w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
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