KARTA UŻYTKOWA PRODUKTU

sanitariaty

Clinex W3 Active Shield

Produkt do codziennego mycia sanitariatów
z aktywną ochroną polimerową
Produkt posiada
Świadectwo
Jakości Zdrowotnej

●

wydane przez

Państwowy
Zakład Higieny

●
●
●
●

Indeks

Nazwa indeksu

77-708 Clinex W3 Active Shield 1 L
77-709 Clinex W3 Active Shield 5 L

Właściwości:

Sposób użycia:
1.

Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię

2.

Za pomocą gąbki usnąć brud, osad oraz nacieki. Następnie
preparat spłukać wodą

3.

Aby zabezpieczyć powierzchnię przed ponownym
osadzaniem zanieczyszczeń, spryskać powierzchnię
ponownie, odczekać około 30 sekund, a następnie spłukać
preparat bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Nie ma
konieczności wycierania powierzchni do sucha.

●
●
●

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
W przypadku mocno wyeksploatowanych powierzchni efekt
ochronny „aktywnej tarczy” może być słabiej zauważalny.
Przed użyciem środka sprawdzić działanie produktu na niewielkiej
powierzchni.
Produkt może w czasie zmieniać zabarwienie. Nie jest to wadą
produktu i nie ma wpływu na jego jakość oraz własności myjące.
Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na czyszczonej powierzchni.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na
skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
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BEZPIECZEŃSTWO:

UWAGA:
●
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Wanna

✓

Umywalka

✓

Higiena rąk

~3

Armatura łazienkowa

W3 Active Shield

pH

Gres

informacje
& zastosowania

ZASTOSOWANIA

Glazura

INFORMACJE

Płytki ceramiczne

Polimerowy preparat przeznaczony do czyszczenia i zabezpieczenia sanitariatów z aktywną ochroną. Zawarte w preparacie
substancje aktywne doskonale usuwają zabrudzenia z czyszczonych powierzchni. Skutecznie usuwa rdzawe i kamienne
nacieki, tłusty brud, osady wapienne i mydlane. Nowoczesna
formuła preparatu została wzbogacona o polimery, które
opóźniają efekt ponownego osadzania się brudu oraz ułatwiają proces kolejnego mycia. Na mytych powierzchniach pozostawia trwałą warstwę ochroną. Ogromnym atutem preparatu
jest fakt, iż nie pozostawia na czyszczonych powierzchniach
żadnych zacieków czy efektu zaschniętych kropli wody. Produkt nadaje delikatny połysk, pozostawiając świeży zapach.

Kabina prysznicowa

Dostępne
opakowania:

Produkt bezpieczny dla środowiska
Doskonale usuwa rdzawe, kamienne nacieki oraz wszelkie osady
z sanitariatów
Polimerowa powłoka chroni przed ponownym odkładaniem się brudu,
tłuszczów i osadów
Nie pozostawia zacieków czy efektu zaschniętych kropli wody
Ułatwia i skraca proces kolejnego mycia
Pozostawia przyjemny zapach
Posiada Atest PZH

●
●

●
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Nie mieszać z innymi produktami.
Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:
●
●

Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym,
SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu.

Amtra Sp. z o.o., ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 32 294 41 00, fax +48 32 294 41 39 , amtra@amtra.pl,
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