
Delovanje
  Visokokoncentrirani proizvodi za 

visoko učinkovito delovanje. 
  Preprosto odstrani organske 

ostanke in vodni kamen. 
  Izjemno viskozna formula.

Učinkovitost
  Visokokakovostne površinsko aktivne 

snovi preprečujejo ponovno nalaganje.

Varnost
  Barvno označen sistem zagotavlja 

uporabo primernega proizvoda za 
določeno področje čiščenja.

Varovanje okolja
  Občutno zmanjšanje količin odpadne 

embalaže za najmanj 70 % v primerjavi 
z običajnimi velikostmi pakiranj. 

ČIŠČENJE SANITARIJ Oasis Pro Toilet

Toilet

Izjemno viskozno sanitarno čistilo, ki ne odstrani samo 
organskih ostankov in vodnega kamna, temveč tudi 
izboljša učinkovitost, saj preprečuje ponovno nalaganje. 

ČISTILO ZA STRANIŠČNO ŠKOLJKO



 

PROIZVOD PRODAJNA ŠIFRA PAKIRANJE

Oasis Pro Toilet   P909188 2 x 2-litrska vrečka

Navodila za uporabo

5 min

1. Podrobnejše informacije o uporabi najdete v higienskem načrtu.

2. Pri rokovanju z vrečko koncentrata nosite primerna zaščitna oblačila.

3. Porazdelite proizvod  Oasis Pro Toilet po straniščni školjki in pod robom. Pustite pripravljeno raztopino, da učinkuje 
5 minut.

4. Obrišite sedalo toaletne školjke z mokro krpo.

5. Očistite straniščno školjko in splaknite vodo.

PRIPOROČILO
Za zagotovitev najboljših rezultatov bo vaš Ecolabov strokovnjak namestil in prilagodil dozirni sistem vašim 
higienskim potrebam. 
Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na vodo in kisline. Kapljice ali pljuske takoj odstranite in 
temeljito sperite. Pred uporabo preverite združljivost z materialom na majhnem, neopaznem mestu.
Priporočena koncentracija za uporabo: 1–8 % odvisno od stopnje umazanosti in trdote vode.
Ne mešajte z nobenim drugim proizvodom! Nosite zaščitne rokavice in varnostna očala ob zamenjavi prazne 
vrečke z novo.
Ne mešajte z belilom ali drugimi proizvodi na osnovni klora.

VARNOST
Samo za profesionalno uporabo. Več informacij in varnostna navodila najdete na etiketi proizvoda in 
varnostnem listu.

SKLADIŠČENJE
Skladiščite pri temperaturi med 0 °C in 40 °C, samo v originalni zaprti embalaži.
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