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Toalett Tisztító

Domestos  ECO Toalett Tisztító - 
Hatékonyság és környezetvédelmi 
felelősségvállalás kombinációja

Termékleírás
Használatra kész, nagy teljesítményű tisztítószer a vízkő és egyéb 
lerakódások hatékony eltávolításához a WC-kből és piszoárokból.  A 
Domestos Pro Formula ECO Toalett tisztító különleges formulája 
természetes savat és növényi alapú polimert tartalmaz az EU 
környezetvédelmi előírásainak való megfelelőség érdekében.

Jellemzők

• Hatékony, citromsavas összetétel
• Ideális sűrűség az optimális tapadás érdekében
• Funkcionális kialakítású nyakrész
• Friss illat

Előnyök

• Gyors vízkőoldó hatás
• Tartós hatás a függőleges felületeken is a sűrű állagnak köszönhetően
• Könnyedén eléri a rejtett területeket is, pl. a WC perem alatti részét
• Kellemes illatot hagy maga után

P ro Formula 

Az UNILEVER és a Diversey erőiket egyesítve létrehozta Önnek a 
ProFormula professzionális termékeit. A HORECA szektor részére 
kifejlesztett komplett termékkör, jól ismert Unilever márkák könnyen 
használható tisztítószerei és higiéniai útmutatók segítik Önt a takarítás 
professzionális elvégzésében, hogy az Ön vállalkozása is készen álljon a 
sikerre.

© 2018 Diversey. Minden jog fenntartva. A Domestos az Unilever bejegyzett márkaneve, amit a Diversey licenc alapján használ. 



KiszerelésTermék

Domestos Pro Formula Eco Toalett Tisztító 6 x 0,75 L

Cikkszám 

101101501

pH érték SzagMegjelenés t

tiszta, piros színű folyadék friss illat

Biztonságos termékkezelés és - tárolás

A termék kezelésével és semlegesítésével kapcsolatos teljes útmutatást külön Biztonsági Adatlap tartalmazza. 
Álló helyzetben tárolandó zárt, eredeti csomagolásában, hűvös helyen.

1. Öblítse le a WC-t / piszoárt, WC kefével körbe dörzsölve.
2. Juttassa a tisztítószert a tisztítandó WC csésze / piszoár teljes belső felületére, a peremek alá is.
3. Hagyja hatni 5-10 percig, dörzsölje körbe a WC kefével, majd öblítse le.
4. Erős vízkőképződés esetén növelje a behatási időt 1 - 2 órára.

FONTOS: Ne vegyítse a terméket klórtartalmú szerekkel és ne használja savra érzékeny felületeken (pl. márvány, zománc, 
fuga). Ha ilyen felületre fröccsen/csöppen, azonnal távolítsa el és öblítse le alaposan vízzel. Sértetlen porcelán és 
üvegezett felületeken használható. Mindig tesztelje az anyag kompatibilitását a szerrel, mielőtt teljes felületen használja.

Domestos ECO Toalett Tisztító
Alkalmazási  kör
WC csészék és piszoárok tisztításához ajánlott használatra kész termék. Hígítatlanul használja.

Használati útmutató

www.proformula.com

Környezetvédelmi információk

A Domestos Eco Toalett Tisztító környezetbarát termékként elismert, megfeleve az EU-Ökocímke 
(DK/020/006) előírásainak. A termék hatóanyagai biológiailag lebomlók, EC 648/2004 szabályozás szerint.

1,5 - 2,5




