
Απόδοση
  Συμπυκνωμένα προϊόντα υψηλής απόδοσης 

  Παρέχει μια εκθαμβωτική λάμψη σε τζάμια, 
καθρέφτες και παράθυρα 

Αποδοτικότητα
  Εύχρηστο καθαριστικό τζαμιών 

που βελτιώνει την παραγωγικότητα 
των εργαζομένων

  Δεν υπάρχει ανάγκη για γυάλισμα

Ασφάλεια
  Σύστημα με χρωματική κωδικοποίηση 

που εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείτε 
πάντα το σωστό προϊόν για τη 
σωστή εργασία καθαρισμού

Βιωσιμότητα
  Σημαντική μείωση των αποβλήτων 

συσκευασίας τουλάχιστον 70% σε σύγκριση 
με παραδοσιακά μεγέθη συσκευασίας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Oasis Pro Glass

Μία σακούλα παράγει  

μέχρι 1000   
επαναχρησιμοποιήσιμες 
φιάλες ψεκασμού*  

Glass

Σύνθεση γρήγορου στεγνώματος που εξασφαλίζει 
εξαίρετα αποτελέσματα καθαρισμού σε γυαλί, 
καθρέφτες και άλλες γυαλιστερές επιφάνειες, 
αφήνοντας λάμψη χωρίς σημάδια. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

* Βάσει μίας σακούλας 2 λίτρων Oasis Pro Glass που παράγει 1000 φιάλες ψεκασμού 650ml. 



 

Oasis Pro Glass  9091820  2 x σακούλες 2 λίτρων

Οδηγίες χρήσης

1.  Ελέγξτε το πρόγραμμα υγιεινής, την ετικέτα προϊόντος και τις πληροφορίες ασφάλειας για αναλυτικές 
πληροφορίες χρήσης.

2.  Κατά τον χειρισμό της σακούλας με το πυκνό προϊόν, συνιστάται η χρήση κατάλληλου προστατευτικού 
εξοπλισμού.

3.  Ψεκάστε το Oasis Pro Glass απευθείας στo πανί. 

4.  Καθαρίστε την επιφάνεια και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Ό ειδικός της Ecolab θα εγκαταστήσει και θα ρυθμίσει το σύστημα δοσολόγησης 
ανάλογα με τις απαιτήσεις υγιεινής σας, για βέλτιστα αποτελέσματα. 

Προτεινόμενη συγκέντρωση χρήσης: 0,25 - 2% ανάλογα με το βαθμό λερώματος 
και τη σκληρότητα νερού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για επαγγελματική χρήση μόνο. Για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες 
ασφάλειας, δείτε την ετικέτα και το δελτίο δεδομένων ασφάλειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Αποθηκεύεται μεταξύ 0 °C και 40 °C μόνο στην αρχική συσκευασία.
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