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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  

Údržbové čiistenie:
utrite povrch čistou
mokrou handrou
a dôkladne opláchnite.
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L Manuálne čistenie
podlahy: Špáry vopred
navlhčiť. Podlahu
umyť.  
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Plochu vyčistiť
penovým automatom.
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vodného kameňa,
odolných nečistôt,
usadenín, toaliet:
Použiť neriedené.
Nechať niekoľko
minút pôsobiť. Dobre
prepláchnuť čistou
vodou. Špáry vopred
navlhčiť.
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c. Špáry vždy dôkladne
navlhčiť.  

Hĺbkový sanitárny a údržbový čistiaci prostriedok
■ Mimoriadna Účinnosť ■ Intenzívny parfum ■ Viskózny

Profil produktu
■ SANET tasonil má veľmi silné pôsobenie na všetky druhy znečistenia v sanitárnych priestoroch. Hlavne proti

vápenatým usadeninám, usadeninám močového kameňa a mydlovým zvyškom.
■ Viskózna konzistencia prostriedku SANET tasonil zlepšuje rýchle a úplné odstránenie znečistenia na vertikálnych

povrchoch.
■ Na každodenné čistenie sa môže použiť iba v koncentrácii 0,125 %.
■ SANET tasonil je šetrný k materiálom dodáva vynikajúci lesk všetkým povrchom a zanecháva trvajúcu sviežu vôňu.
■ S inhibítorom proti hrdzi pre maximálnu bezpečnosť materiálu.

Oblasť poutžitia
■ Vhodný na všetky kyseline odolné povrchy v kúpeľňových a sanitárnych priestoroch, napríklad na obkladačky,

pochrómované doplnky, porcelán, nehrdzavejúcu oceľ, anodizovaný kov, plast, kamenné výrobky, gumové dlaždice
atď. Nevhodný na prírodný kameň (napr. mramor) a smalt citlivý na kyselinu.

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 713121  10 x 1 L
Číslo objednávky 406153  1 x 10 L

hodnota pH 0

Váš dôveryhodný partner


