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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
Το Wash n’ Walk είναι ένα επαναστατικό καθαριστικό δαπέδων κουζίνας που δεν χρειάζεται ξέβγαλµα.  Έχει σχεδιαστεί ειδικά

για να αποµακρύνει τα λίπη και τα λάδια από τα δάπεδα. Βασισµένο σε πατενταρισµένη φόρµουλα το Wash n’ Walk διασπά

σε βάθος τα υπολείµµατα του λίπους, µειώνοντας την ολισθηρότητα των δαπέδων, κάνοντας τα περισσότερο ασφαλή. 

Η προηγµένη του φόρµουλα συνδυάζει τα βιολογικά συστατικά µε τους συµβατικούς καθαριστικούς παράγοντες, µε στόχο την

διάσπαση και αποµάκρυνση των λιπαρών ρύπων που συναντώνται σε δάπεδα χώρων επεξεργασίας τροφίµων. 

�Καθαριότητα – ∆ιασπά αποτελεσµατικά τα λίπη

�Ασφάλεια –Μειώνει την ολισθηρότητα των δαπέδων

�Αποδοτικότητα – Μειώνει τον χρόνο καθαρισµού – δεν χρειάζεται ξέβγαλµα

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική

χρήση.

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελµατία

χρήστη εφόσον ζητηθεί.

pH (100%) : 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο µε 2 δοχεία των 5L

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Ο περιέκτης να διατηρήται ερµητικά κλειστός.Να

αποθηκεύεται µόνο στον αρχικό περιέκτη. Να διατηρείται σε

θερµοκρασία µεταξύ 0 και 40oC.

1. Σκουπίστε το δάπεδο για να αποµακρυνθούν οι

χαλαροί ρύποι.

2. Γεµίστε τον κουβά µε διάλυµα Wash n’ Walk 

(θερµοκρασία διαλύµατος max 40οC)

3. Εφαρµόστε στο δάπεδο το διάλυµα µε

σφουγγαρίστρα ή επίπεδο mop ή µε µηχανή.

4. Αφήστε το διάλυµα να δράσει για 5-10 λεπτά

5. Τρίψτε το δάπεδο µε µία σκληρή βούρτσα

δαπέδου ή µε µηχανή

6. Αποµακρύνετε προς τα σιφώνια της αποχέτευσης

την περίσσεια του διαλύµατος, χρησιµοποιώντας

λάστιχο δαπέδου

7. ΜΗΝ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ! Αφήστε το δάπεδο

να στεγνώσει µόνο του.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Tο προϊόν χρησιµοποιείται µόνο µε δοσοµετρική συσκευή.                                                               

Να µην αναµιγνύεται µε άλλα προϊόντα Να

µην εφαρµόζεται µε ψεκασµό.                                Να µην

εφαρµόζεται σε επιφάνειες που είναι σε επαφή µε τρόφιµα.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 

συµβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το ∆ελτίο

∆εδοµένων Ασφαλείας
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προτεινόµενη συγκέντρωση εφαρµογής :

�Χειρωνακτικός καθαρισµός : 2-3%

�Καθαρισµός µε µηχανή : 1%

O τεχνικός της Ecolab στην περιοχή σας, θα εγκαταστήσει

την δοσοµετρική συσκευή και θα την ρυθµίσει στην

συγκέντρωση που καλύπτει τις ανάγκες σας.


