
Wydajność
  Mocno skoncentrowane produkty dla zapewnienia 

wysokiej wydajności
  Najwyższa wydajność dzięki aktywnym składnikom
  Nowoczesna technologia zwilżania opracowana z myślą 

o stosowaniu na posadzkach o mikroporowatej oraz 
szorstkiej powierzchni, np. wykonanych z kamienia 
naturalnego, kamionki szlachetnej czy pokrytych 
płytkami z certyfikatem bezpieczeństwa 

Skuteczność
  Może być stosowany na powierzchniach wymagających 

stosowania zróżnicowanych środków czyszczących 
  Dzięki niskiemu pienieniu środek doskonale sprawdza 

się w przypadku ręcznego i maszynowego czyszczenia 

Bezpieczeństwo
  Pomaga zminimalizować ryzyko urazów, eliminując 

tłuste osady sprzyjające poślizgnięciom i upadkom
  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 

Produkty sPecjalistyczne oasis Pro Floor

Floor

Środek przeznaczony do stosowania na wszelkich powierzchniach 
błyszczących, takich jak marmur, dolomit i granit. 

WyDajNy ŚroDek cZySZcZący



 

ProDUkT  koD ProDUkTU    WIeLkoŚĆ oPakoWaNIa

oasis Pro Floor 9091920 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 zaleca się się stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej.

3. W przypadku codziennego utrzymania czystości należy nanieść środek oasis Pro Floor, a następnie wyczyścić 
powierzchnię. W przypadku uporczywych zabrudzeń należy pozostawić naniesiony środek oasis Pro Floor na 
5-10 minut. W przypadku czyszczenia powierzchni należy stosować roztwór środka oasis Pro Floor w butelce 
wielokrotnego użytku w połączeniu z oznaczonymi kolorami ściereczkami Polifix z mikrofibry.

4. Nie wymaga się spłukiwania. 

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 0,25 do 2% w zależności od poziomu zabrudzenia 
oraz twardości wody.

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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