KARTA UŻYTKOWA PRODUKTU

sanitariaty

Clinex W3 Multi

Silny preparat do gruntownego mycia
sanitariatów i łazienek

Produkt posiada
Świadectwo
Jakości Zdrowotnej

Państwowy
Zakład Higieny
Indeks

Nazwa indeksu

77-076 Clinex W3 Multi 1 L
77-119 Clinex W3 Multi 5 L

Właściwości:

Sposób użycia:

Wysoko skoncentrowany i bardzo wydajny środek
o doskonałych właściwościach czyszczących. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji i mycia sanitariatów
i łazienek. Dzięki aktywnym substancjom powierzchniowo czynnym oraz wygodnemu aplikatorowi, środek
z łatwością dociera we wszystkie nawet trudno dostępne miejsca, usuwając wszelkie zabrudzenia. Środek
przeznaczony do mycia: posadzek, glazury podłogowej,
wanien, muszli, pisuarów, brodzików, umywalek, itp.
Szybko i skutecznie usuwa kamień wodny, osady wapienne, urynowe, rdzę oraz osady mydlane. Doskonale
sprawdza się w usuwaniu uporczywych zabrudzeń z fug.

1.

Przed użyciem wstrząsnąć

2.

Preparat nanieść na zabrudzoną powierzchnię, odczekać około
1 minuty, a następnie dokładnie spłukać wodą.

3.

W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni
stosować odpowiednie rozcieńczenie z wodą:
Mycie powierzchni zmywalnych od 50-300 ml/10 L wody
Umiarkowane zabrudzenia od 300 ml/1 L wody
W przypadku silnych zabrudzeń stosować stężony preparat.

●
●
●

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
Nie stosować na kamieniach naturalnych zawierających wapień
jak np. trawertyn, wapień muszlowy. Nie stosować na aluminium,
powierzchniach lakierowanych oraz szkle akrylowym
Nie stosować na materiałach o uszkodzonej nawierzchni
emaliowanej lub pokrytej chromem
Przed zastosowaniem na tworzywie sztucznym i armaturze należy
zapoznać się ze wskazówkami producenta
Przed użyciem środka sprawdzić jego działanie na niewielkiej
powierzchni

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

UWAGA:
●
●

Umywalka

✓

Armatura łazienkowa

✓

Płytki ceramiczne

~1

W3 Multi

Higiena rąk

pH

Gres

informacje
& zastosowania

ZASTOSOWANIA

Glazura

INFORMACJE

Kabina prysznicowa

Dostępne
opakowania:

Mocno skoncentrowany oraz wydajny
Skutecznie usuwa wszelkie osady oraz kamień
Nie zawiera chloru
Posiada Atest PZH

●
●
●
●

wydane przez

●
●

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,
www.amtra.pl, www.clinex.com.pl

