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Stosowanie i dozowanie

Dozowanie zgodnie
z zastosowaniem i
stopniem zabrudzenia.
Stosować się do
poniższych instrukcji.

Mycie sanitariatów:
Spryskać czystą
ściereczkę, przetrzeć
powierzchnię i
spłukać.

Odkamienianie,
uporczywe
zabrudzenia:
Pozostawić roztwór na
powierzchni na kilka
minut. Spłukać czystą
wodą.

Gotowy do użycia środek do mycia sanitariatów
■ Charakterystyczny zapach ■ Wszechstronność ■ Optymalne rezultaty

Profil produktu
■ SANET sanicid to gotowy do użycia środek do mycia usuwający wszystkie typowe zabrudzenia w obszarach

sanitarnych, jak zanieczyszczenia mineralne, osad z mydła, tłuszcz czy pozostałości z kosmetyków.
■ Po umyciu produktem SANET sanicid powierzchniom w sanitariatach przywrócony zostaje oryginalny połysk.
■ SANET sanicid jest prosty w użyciu jak również oszczędny dla czasu i kosztów.
■ Dzięki intensywnemu i charakterystycznemu zapachowi SANET sanicid zapewnia długotrwały powiew świeżości.

Miejsce aplikacji
■ Przyjazny dla środowiska SANET sanicid o łagodnym składzie pozwala na bezpieczne i dokładne umycie całego

obszaru łazienek i sanitariatów, np. w hotelach, biurowcach, budynkach użyteczności publicznej i prywatnych. SANET
sanicid idealnie nadaje się do codziennego mycia umywalek, armatury, płytek, ceramiki, pryszniców, itp.

■ Nie stosować na materiałach wrażliwych na kwasy, jak np. marmur.

Skład
<5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne, Kompozycje zapachowe

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713463  10 x 750 mL

Wartość pH 3

Zaufany partner


