KARTA UŻYTKOWA PRODUKTU

sanitariaty

Clinex W3 Sanit

Skoncentrowany preparat myjący
do codziennego mycia sanitariatów
Skutecznie usuwa osady, resztki mydeł
Szybko wysycha
Nie pozostawia smug
Tworzy warstwę ochronną
Posiada przyjemny zapach

●
●
●
●
●

Indeks

Nazwa indeksu

77-008 Clinex W3 Sanit 1 L
77-009 Clinex W3 Sanit 5 L

Właściwości:

Sposób użycia:

Skoncentrowany, kwaśny preparat myjący na bazie kwasu
cytrynowego przeznaczony do codziennego mycia sanitariatów.
Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni, w tym elementów
emaliowanych, akrylowych, chromowanych, niklowanych, plastikowych. Dedykowany do mycia posadzek oraz wszelkich innych
powierzchni zmywalnych w sanitariatach. Sprawdza się również
przy czyszczeniu wanien, brodzików, kabin natryskowych, armatury łazienkowej, elementów ze stali nierdzewnej, muszli, pisuarów, umywalek, glazury, płytek ceramicznych, posadzek itp.
Skutecznie usuwa typowe, napotykane w sanitariatach zabrudzenia i osady, np. resztki mydeł. Na czyszczonych powierzchniach tworzy warstwę ochronną, zapobiegającą odkładaniu się
brudu. Pozostawia połysk oraz delikatny, świeży zapach.

1.

Przed użyciem wstrząsnąć

2.

W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonych
powierzchni, stosować następujące rozcieńczenia:
Codzienna pielęgnacja: 25-100 ml/10 L wody
Gruntowne czyszczenie: 300-500 ml/10 L wody

●

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Po czyszczeniu gruntownym, zaleca się neutralizację
powierzchni za pomocą wody.
Produkt może w czasie zmieniać zabarwienie. Nie jest
to wadą produktu i nie ma wpływu na jego jakość oraz
własności myjące.

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 Sanit

Higiena rąk

pH

Gres

informacje
& zastosowania

ZASTOSOWANIA

Glazura

INFORMACJE

Kabina prysznicowa

Dostępne
opakowania:

●
●

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.
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