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Személyes 
védőfelszerelés

Piszoár, WC, padló, mosdó és a falak 
tisztításakor viseljen védőszemüveget és 

kesztyűt.

A készlet tartalma
1 Készítsen 500 ml 

Sani Calc oldatot 
5% -os 
koncentrációban, 
és öntse a 
piszoárba.

4 A piszoár belső felületére permetezzen 
10% -os Good Sense Breakdown oldatot, 
és hagyja hatni néhány percig. Dörzsölje 
át WC-kefével és öblítse le.
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A piszoár így 
készen áll az új 
rendszer 
telepítésére.

A piszoár készen áll 
a használatra.

2 Hagyja hatni 15 
percig.
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3 Alaposan öblítse le 
bő vízzel.

Tisztítsa meg a 
piszoár külső 
felületét is a 10% -
os oldattal.

Helyezze az 
Ekcoscreen vagy a 
Power screen 
párnát a piszoár 
lefolyójára úgy, 
hogy lefedje azt.
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Zárja el a piszoár 
bejövő 
vízcsatlakozását.

A piszoár teljes belső 
felületét permetezze 
be 10% -os Good 
Sense Breakdown 
oldattal  és hagyja 
megszáradni.

Kezdő lépések - egyszeri teendők

1 Ne öblítse le 
minden 
alkalommal.
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2 2–4 óránként permetezze be a piszoár teljes belső 
felületét 10% -os  Good Sense Breakdown 
oldattal (75 ml a 750 ml-es szórófejes flakonba).

3 Ne öntsön bele 
vizet semmilyen 
szakaszban.
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Munkafolyamat – Rendszeres kezelés

1 Távolítsa el az összes 
szennyeződést 
(például cigaretta, 
rágó stb.). Ne 
felejtsen el kesztyűt 
viselni.
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Cserélje ki az 
Ekcosreent vagy a 
Power screent ha 
semmilyen illatot 
nem bocsát ki. 

Öntsön két liter 
vizet a piszoárba, 
hogy a teljes belső 
felületet lefedje.
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Ne feledje, hogy ne 
használjon 
más tisztítószert 
ezekhez a 
piszoárokhoz!

Hagyja megszáradni.

4 A piszoár teljes belső felületét permetezze 
be 10 %-os Good Sense Breakdown 
oldattal. Hagyja megszáradni.

Munkafolyamat – Esti kezelés

Sani Calc

Good Sense 
Breakdown

Ekcoscreen 
vagy Power 

screen

• Takarítókefe vagy /
és szivacs

• Szóróflakonok
címkével

• Vödör

Megjegyzés: 
Az igénybevételtől és a 
vízkeménységétől függően 
ezt a folyamatot ajánlott 
minden hónapban elvégezni 
a tökéletes tisztaság 
érdekében.




