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Toalett tisztító
Leírás
Használatra kész kiszerelés a napi WC és 
piszoár tisztításhoz

Tulajdonságok
- Citromsav alapú formula
- Ideális viszkozítás a tapadáshoz
- Könnyed, friss illat
- Egyedi szabadalmaztatott O.N.T. szagsemlegesítő technológia

Előnyök
- Alkalmas napi használatra
- Hatékonyan eltünteti a foltokat és lerakódásokat a WC csészékről és piszoárokról
- Hosszabb behatási idő a függőleges, csúszós felületeken a hatákonyabb tisztítás
érdekében
- A kényelmes adagolóflakon, speciálisan kialakított véggel a könnyű használat érdekében
- Szagsemlegesítő molekulák az illatok fokozása érdekében
- Szín- és betűkóddal ellátva a hibák kiküszöbölése érdekében

Használati utasítás
Adagolás:
Használatra kész kiszerelés

Alkalmazás:
1. Öblítse le a Wc-t/piszoárt és alkalmazza a terméket a perem alatt, körbe
a csészében és a vízelvezető részeken
2. Hagyja hatni 5 percig.
3. Dörzsölje át egy kefével majd öblítse le
4. Növelje a behatási időt (1-2 óra) erős vízkövesedés esetén
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Technikai adatok
Megjelenés: Tiszta, kék folyadék

pH érték (használatban): <2

Sűrűség (20°C): ≈ 1.02

A fentebb említett értékek általánosak, nem tekinthetőek specifikációnak.

Kezelési és tárolási információk
Teljes biztonsági útmutatót a biztonsági adatlap tartalmazza, amelyet az sds.diversey.com oldalon talál meg.
Tartsa a terméket távol extrém hőmérsékleti kürölményektől. Csak professzionális felhasználásra/specialistáknak.

Termék kompatibilitás
Ne használja sav-érzékeny felületen például: márványon, zománcozott felületeken stb. Azonnal távolítsa el, ha ilyen 
felületre jut és öblítse le tiszta vízzel. Ne keverje fehérítővel, vagy más tisztítószerrel. Mindig tesztelje egy kis felületen 
mielőtt használja. Ne használja más adagoló berendezéssel. Ne használja töményen.

Környezeti információk
A Room Care R1 elnyerte a környezetbarát termékként az EU-ökocímke kritériumoknak megfelelő licencet (DK / 
020/006).A termékben felhasznált felületaktív anyagok biológiai úton lebomlanak, az EU 648/2004.

Elérhető kiszerelések:
A Room Care R1 elérhető 0.75L-es újrahasznosítható kiszerelésben.




