
Wydajność
  Mocno skoncentrowane produkty dla 

zapewnienia wysokiej wydajności
  Z łatwością usuwa uporczywe zabrudzenia, 

takie jak kosmetyki, tłuszcze pochodzenia 
organicznego i inne, osady z mydła i kamień

  Pozostawia przyjemny zapach 

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 

Silny, uniwersalny środek odtłuszczający oraz do czyszczenia łazienek 
do stosowania na wszystkich powierzchniach w pomieszczeniach 
sanitarnych wrażliwych na działanie kwasów, np. marmurze. 

UniWerSalny środek cZySZcZący

środki do cZySZcZenia PoWierZchni Sanitarnych oasis Pro all Bath

all Bath



 

ProdUkt kod ProdUktU    WielkośĆ oPakoWania

oasis Pro all Bath 9092780 2 x worek 2 l

instrukcja użycia:

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. nanieść środek oasis Pro all Bath spryskiwaczem bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię lub na ściereczkę. 
Pozostawić na chwilę lub od razu wyczyścić gąbką/ściereczką.

4. Wytrzeć mokrą gąbką lub ściereczką.

5. obficie spłukać powierzchnię wodą.

Zalecenia
konsultant firmy ecolab zainstaluje oraz dostosuje pracę układu dozującego do obowiązujących 
wymagań z zakresu utrzymania higieny w celu uzyskania optymalnych rezultatów. 
Zalecany poziom stężenia: od 1 do 3 % 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.

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 -5°c do 40°c wyłącznie w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
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