
Wydajność
  Mocno skoncentrowane produkty dla zapewnienia wysokiej wydajności
  Niezwykła skuteczność usuwania kamienia, reszek mydła oraz 

emulsyfikacji tłuszczu pochodzenia organicznego i zanieczyszczeń

  Skuteczne działanie dezynfekujące 
- działanie bakteriobójcze wg normy EN 1276 przy stężeniu 2% / 5 minut;  
- działanie bakteriobójcze wg normy EN 13697 przy stężeniu 10% / 5 minut;  
- działanie drożdżobójcze wg normy EN 1650 przy stężeniu 10% / 15 minut

Skuteczność
  Jednoczesna dezynfekcja i czyszczenie powierzchni zwiększa wydajność

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 61d premium

61d premium

Zachować ostrożność w czasie stosowania środków 
biobójczych. przed użyciem należy zapoznać się 
z informacjami na etykiecie oraz informacjami o produkcie.

Środek czyszczący oraz dezynfekujący na bazie kwasu przeznaczony 
do szybkiego czyszczenia o świeżym owocowym zapachu 

ŚrodEk cZySZcZąco-dEZyNfEkuJący Na BaZiE kWaSu



 

produkt kod produktu    WiELkoŚĆ opakoWaNia

oasis pro 61d premium 9051150 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 61d premium spryskiwaczem bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.  

4. pozostawić na 5-15 minut, a następnie wyczyścić gąbką lub ściereczką.

5. Wytrzeć mokrą gąbką lub ściereczką.

6. 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 2 do 10% w zależności od poziomu zabrudzenia, twardości wody oraz obowiązujących  
norm EN.
Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie wody i kwasów. przed przystąpieniem do mycia płytek należy 
zwilżyć fugi wodą. usunąć krople lub plamy i dokładnie spłukać. przed użyciem sprawdzić kompatybilność materiału na 
niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu.
Składniki czynne: 100 g płynu zawiera: 2,45 g chlorku alkilodimetylobenzyloamoniowego oraz 8,0 g kwasu mlekowego
Nie mieszać z innymi produktami! podczas wymiany pustego worka na nowy należy stosować rękawice i okulary ochronne.
przed wyrzuceniem opakowania upewnić się, że jest puste i zamknięte. pozostałości produktu: patrz karta charakterystyki.

Bezpieczeństwo
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.  dodatkowe informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa znajdują 
się na etykiecie produktu oraz w karcie charakterystyki.
Nie stosować w urządzeniach wytwarzających mgłę.

wARUNKi pRzecHowYwANiA
przechowywać w temp. od -5°c do 40°c wyłącznie w zamkniętym,  
oryginalnym opakowaniu.
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