
SPOSÓB UŻYCIA 1.  Przeczytaj szczegółowe informacje 
dotyczące stosowania zamieszczone 
w planie higieny i na etykiecie produktu.

2.  Podczas stosowania produktu noś 
rękawice ochronne.

3.  Nanieś Clinil na suchą ściereczkę
4.  Wytrzyj powierzchnię i pozostaw do 

wyschnięcia. Dla osiągnięcia wyników 
czyszczenia i uniknięcia zanieczyszczenia 
krzyżowego zalecamy stosowanie 
ściereczek z mikrofibry Ecolab.

5.  W przypadku większych powierzchni, użyj 
narzędzi Ecolab do czyszczenia okien.

UWAGI / INFORMACJE SPECJALNE
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
Nie stosować na powierzchniach wrażliwych 
na działanie wody. Sprawdź kompatybilność 
na błyszczących powierzchniach.

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 pomiędzy  
-5°C a  40°C wyłącznie w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu.  
pH (koncentrat): ok. 10,8

OPAKOWANIE HANDLOWE
12 x 1 l, symbol 3013010
1 x 10 l, symbol 3028180

Clinil

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO POWIERZCHNI 
SZKLANYCH
Clinil jest wysoce skutecznym środkiem do czyszczenia powierzchni szklanych, nie pozostawia 
smug i nie rozmazuje się, specjalna formuła powoduje szybsze wysychanie czyszczonych 
powierzchni, idealny do codziennego i okresowego czyszczenia. Posiada pH odpowiednie 
dla produktów ogólnego zastosowania dlatego łatwo usuwa ślady po palcach czy tłuste 
pozostałości. Butelka produktu przystosowana jest do łatwego aplikowania środka prosto na 
ściereczkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.

Zastosowanie: 
do wszystkich szklanych powierzchni szczególnie: okien, luster, lad sprzedażowych, gablot, 
ekranów, mebli z elementami szklanymi, a także do szyb izolacyjnych i współczesnych ram 
okiennych, np. szklane wieżowce.

n CZYStOŚć – zwiększający moc produktu amoniak zapewnia doskonałą penetrację brudu 
i wydajne czyszczenie.

n BEZPIECZEńStWO – przyjazna tworzywom formuła pozwala na stosowanie na większości 
wodoodpornych powierzchni. 

n WYDAjNOŚć – szybkie i bez smugowe czyszczenie oszczędza czas i siły.

PROFESjONALNE ROZWIĄZANIA CZYSZCZĄCE DO POWIERZCHNI  
CZYStOŚć. BEZPIECZEńStWO. WYDAjNOŚć.
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