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

2.  Podczas stosowania produktu noś 
odpowiednią odzież ochronną.

3.  Napełnij butelkę zimną wodą do poziomu 
600 ml.

4.  Umieść butelkę z wodą pod dozownikiem 
PENGUIN. W zależności od stopnia 
zabrudzenia przygotuj roztwór o stężeniu 
4-8%. Przyciśnij przycisk by zadozować 
odpowiednią ilość koncentratu. Ponownie 
zamocuj spryskiwacz.

5.  Rozpyl roztwór środka przy pomocy 
spryskiwacza pianowego bezpośrednio na 
czyszczoną powierzchnię. Pozostaw na 
chwilę lub wyszoruj gąbką / szmatką.

6.  Oczyść powierzchnię zwilżoną szmatką.
7.  Spłukaj powierzchnię czystą wodą.

UWAGI / INFORMACJE SPECJALNE
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
Przed użyciem należy sprawdzić działanie 
środka na niewielkiej powierzchni. 
Nie używać do mycia powierzchni 
marmurowych i innych nieodpornych  
na działanie kwasów. Przed zastosowaniem 
na powierzchniach emaliowanych takich jak 
wanny prosimy sprawdzić ich odporność na 
działanie kwasów w niewidocznym miejscu. 
Po czyszczeniu metalowych powierzchni 
należy je obficie spłukać wodą. Środka nie 
należy rozpylać bezpośrednio na krany 
w łazience. Przed czyszczeniem glazury należy 
całą powierzchnię dokładnie spłukać wodą.

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 HANDLOWE
4 x 1 l

Bathcare Special 61

UNIWERSALNY KWASOWY ŚRODEK  
DO CZYSZCZENIA ŁAZIENEK
Bathcare Special 61 to kwasowy środek przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni 
łazienkowych. Z łatwością usuwa kamień i osad mydlany nie pozostawiając smug. 

Zastosowanie: 
Mycie wanien, kabin prysznicowych, kranów, sanitariatów, glazury i innych powierzchni 
odpornych na działanie kwasów. 

n Czystość - usuwa osady wapienne i pozostałości mydła.
n Bezpieczeństwo - system dozowania Ecolab ogranicza kontakt z koncentratem.
n Wydajność - czyszczone powierzchnie długo zachowują połysk.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA CZYSZCZĄCE DO POWIERZCHNI
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.
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