
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 
400 ml.

4.  Umieść butelkę z wodą pod dozownikiem 
PENGUIN. W zależności od stopnia 
zabrudzenia przygotuj roztwór o stężeniu 
5-8%. Przyciśnij przycisk by zadozować 
odpowiednią ilość koncentratu. Ponownie 
zamocuj nakrętkę.

5.  Nanieś środek Toiletcare 64 do muszli 
toaletowej oraz pod obręcz muszli. 
Pozostaw roztwór na 5 minut.

6.  Oczyść muszlę toaletową, następnie 
dokładnie spłukaj.

UWAGI / INFORMACJE SPECJALNE
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
Nie stosować na powierzchniach 
nieodpornych na działanie kwasów, takich jak 
emalia, marmur i tworzywa sztuczne. Należy 
unikać kontaktu środka z deską klozetową 
muszli.

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 0°C  
do 40°C wyłącznie w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE HANDLOWE
4 x 1 l

Toiletcare 64

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA WC
Toiletcare 64 to skoncentrowany środek do czyszczenia toalet. Idealnie nadaje się do 
usuwania kamienia powstającego na skutek działania twardej wody. Umożliwia efektywne 
czyszczenia także pod obręczą muszli. Dzięki specjalnej formule pielęgnacyjnej zmniejsza ryzyko 
powstawania ponownych zabrudzeń.

Zastosowanie: 
Usuwanie nalotu kamiennego z muszli toaletowych.

n Czystość - skutecznie usuwa i zapobiega ponownemu odkładaniu się kamienia.
n Bezpieczeństwo - system dozowania Ecolab ogranicza kontakt z koncentratem.
n Wydajność - skoncentrowany produkt pozwała na długotrwałe wykorzystanie.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA CZYSZCZĄCE DO POWIERZCHNI
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.
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Centrala:
Ecolab Inc.
370 Washaba Street N St. Paul, MN 55102 
www.ecolab.com
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Europa:
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7 
CH-8304 Wallisellen
Phone +41 44 877 2000

Polska:
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
tel. 12 29 76 800, fax 12 29 76 801
www.ecolab.pl


