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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  
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Vhodný špeciálne na
čistenie bazénov.
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Plochu vyčistiť
penovým automatom.
 

Penové použitie:
Môže sa použiť
v penových
prístrojoch. Opláchnite
vodou.
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kameň: Použiť
neriedené. Nechať
niekoľko minút
pôsobiť. Dobre
prepláchnuť čistou
vodou. Špáry vopred
navlhčiť.
Údržbové čistenie:
Pred použitím
nezriedeného výrobku
navlhčite obkladačky.

Čistiaci prípravok na sanitu a bazény.
■ Hĺbkový čistiaci prípravok ■ Koncentrovaný ■ Viskózny

Profil produktu
■ SANET BR 75 red rozpúšťa vodný kameň, vápenaté mydlové usadeniny, močový kameň, tvrdé povlaky, hrdzu

a cementové zvyšky.
■ Na nepoškodených chrómových povrchoch nespôsobuje koróziu.
■ Je vysoko účinný a má viacúčelové použitie.
■ Šetrí čas a jednoducho sa používa.

Oblasť poutžitia
■ SANET BR 75 red je vhodný na všetky verejné i súkromné bazény, toalety (pisoáre), sprchy a kúpelne. Vhodný na

kyselinám odolné obkladačky a sanitárny porcelán. Tiež použiteľný na odstránenie cementových zvyškov.

Úplná prehľadnosť vďaka kompletným údajom o zložkách
Informácie o zložkách nájdete v Karte bezpečnostných údajov

Trvalo udržateľný rozvoj a výroba

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia
Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Pre podrobnejšie informácie pozri technický
informačný list.
Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote.
Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 403969  1 x 10 L
Číslo objednávky 713084  10 x 1 L

hodnota pH 1

Váš dôveryhodný partner


