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ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
Oasis Clean 62 S
ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
Το Oasis Clean 62 S είναι ένα ασφαλές για μάρμαρα συμπυκνωμένο αλκαλικό καθαριστικό μπάνιου, που αφαιρεί 
εύκολα  άλατα, υπολείμματα σαπουνιού και σωματικού λίπους, καθώς και όλους τους ρύπους, εμποδίζοντας τη 
συσσώρευση αλάτων. Το Oasis Clean 62 S είναι ιδανικό για όλες τις ευαίσθητες σε οξέα επιφάνειες χώρων 
υγιεινής. Για τη μέγιστη ασφάλεια των χρηστών, το Oasis Clean 62 S είναι χρωματικά κωδικοποιημένο και έχει 
διακριτικό άρωμα φρεσκάδας. 
Το Oasis Clean 62 S ανήκει στην παλέτα των προϊόντων που έχει πιστοποιηθεί με το EU-flower ως οικολογικό 
προϊόν.

Πεδίο εφαρμογής : Για όλες τις πλενόμενες επιφάνειες χώρων υγιεινής και ειδικά κατάλληλο για μάρμαρα και φ ρμ γής ς ς μ ς φ ς χ ρ γ ής η γ μ ρμ ρ
μωσαϊκά. 

Καθαριότητα – Εξαιρετική καθαριστική δράση και μέγιστη βιοαποικοδομησιμότητα.

Ασφάλεια – Χρωματικά κωδικοποιημένο και ασφαλές για μάρμαρα.

Αποδοτικότητα – Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού ευαίσθητων επιφανειών σε μικρές συγκεντρώσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Συμβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και το

πλάνο υγιεινής για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης.

2. Να φοράτε πάντα γάντια όταν χρησιμοποιείτε το 
προϊόν.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε σχέση με τα συμβατικά καθαριστικά χρειάζεται 
μικρότερη ποσότητα προϊόντος για τον καθαρισμό. 

Η σωστή δοσολόγηση εξοικονομεί κόστος και 
περιορίζει την επίδραση στο περιβάλλον. 

3. Γεμίστε το μπουκαλάκι με το έτοιμο για χρήση 
προϊόν, κατευθείαν από το δοσομετρητή. 
Προτεινόμενη δοσολογία: 2-4% ανάλογα με το 
επίπεδο των ρύπων και τη σκληρότητα του νερού. 
Σε περίπτωση επίμονων ρύπων, αυξήστε τη 
συγκέντρωση.

4. Ψεκάστε το προϊόν κατευθείαν στην επιφάνεια ή σε 
ένα καθαρό πανάκι μικροϊνών. 

5. Καθαρίστε την επιφάνεια. Για να αποφύγετε 
δ ά ύ   βί  ύ   

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: http://ecolabel.eu

Πριν τη χρήση, ελέγξτε την συμβατότητα του προϊόντος 
με την επιφάνεια χρησιμοποιώντας το σε ένα μη 
εμφανές σημείο της.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 
επαγγελματική χρήση!

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον 
επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.διασπορά ρύπων και μικροβίων, συνιστούμε την 

χρήση του προϊόντος με το χρωματικά 
κωδικοποιημένο πανάκι μικροινών Polifix®.

6. Ξεβγάλτε με νερό ή καθαρίστε με ένα καθαρό υγρό 
πανάκι.

επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα. Μακριά από 
παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 
συμβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2X2 L

Να διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 0 oC και 40 oC.
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