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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  
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. Manuálne čistenie
podlahy: Špáry vopred
navlhčiť. Podlahu
umyť.  

Údržbové čiistenie:
utrite povrch čistou
mokrou handrou
a dôkladne opláchnite.
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. Odstraňovanie

vodného kameňa,
odolných nečistôt,
usadenín, toaliet:
Použiť neriedené.
Nechať niekoľko
minút pôsobiť. Dobre
prepláchnuť čistou
vodou. Špáry vopred
navlhčiť.

Špáry vždy dôkladne
navlhčiť.  

Sanitárny čistiaci prípravok
■ Čerstvá vôňa ■ Bez viskozity ■ Prírodná kyselina citrónová

Profil produktu
■ SANET lavocid účinne odstraňuje vodný kameň, zvyšky vápenatých mydiel, škvrny od vody a špinu.
■ Možno ho jednoducho a rýchlo aplikovať vďaka 1-litrovej fľaši s hubicou.
■ Má veľmi dobrú emulgujúcu schopnosť na olejové a mastné znečistenie, nezanecháva šmuhy.
■ Vďaka svojmu viacúčelovému použitiu je SANET lavocid vysoko ekonomický.
■ Je vyrobený na báze prírodnej kyseliny citrónovej.
■ Jeho čerstvá jedinečná vôňa zdôrazňuje dokonalý čistiaci výsledok.

Oblasť poutžitia
■ Vhodný na všetky povrchy odolné voči kyselinám v sociálnych zariadeniach a kúpeľniach.  Nepoužívajte na mramor

a iné materiály citlivé na kyseliny, ako smalt.

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 712937  10 x 1 L
Číslo objednávky 404794  1 x 10 L

hodnota pH 2

Váš dôveryhodný partner


