
Απόδοση
  Πολύ πυκνά προϊόντα για υψηλή απόδοση
  Βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα 

του αέρα δωματίου για να αφήνει 
μια εντύπωση καθαριότητας

  Διατίθενται 2 φρέσκα αρώματα 
– White Cotton και Air 

Αποδοτικότητα
  Επίσης, είναι κατάλληλο για το φρεσκάρισμα 

υφασμάτων, όπως σε καναπέδες και κουρτίνες
  Μακροχρόνια δράση κατά των οσμών

Ασφάλεια
  Σύστημα με χρωματική κωδικοποίηση που 

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

Βιωσιμότητα
  Σημαντική μείωση των αποβλήτων συσκευασίας 

στο ελάχιστο του 70% σε σύγκριση με 
παραδοσιακά μεγέθη συσκευασίας 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Oasis Pro White Cotton / Oasis Pro Air

White Cotton/Air

Υψηλά αποδοτικό, μεγάλης διάρκειας εξουδετερωτικό 
οσμών και ουδετεροποιητικό οσμών υφασμάτων για να 
αφήνουν καθαριότητα και μια θετική εντύπωση. 

ΕΞΌΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΌ ΌΣΜΩΝ
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Oasis Pro Air 9091860 2 x σακούλες 2 λίτρων
Oasis Pro White Cotton 9091840 2 x σακούλες 2 λίτρων

Όδηγίες χρήσης

30cm

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

2. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό κατά τον χειρισμό της σακούλας με το πυκνό προϊόν.

3. Σε υφάσματα, ψεκάστε από απόσταση 30 cm.

4. Ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου, ψεκάστε μία ή δύο φορές για να δημιουργήσετε ένα ευχάριστο άρωμα.

ΠΡΌΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΔΌΣΌΛΌΓΙΑ
Ό ειδικός της Ecolab θα εγκαταστήσει και θα ρυθμίσει το σύστημα δοσολόγησης 
ανάλογα με τις απαιτήσεις υγιεινής σας, για βέλτιστα αποτελέσματα. 
Προτεινόμενη συγκέντρωση χρήσης: 3 - 8 % ανάλογα με το επίπεδο οσμών και 
τη σκληρότητα νερού.
Μην αναμιγνύετε με άλλο προϊόν! Όταν αλλάζετε την άδεια σακούλα με μια 
καινούρια, να φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας.

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

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΌΘΗΚΕΥΣΗΣ
Αποθηκεύετε μεταξύ 0 °C και 40 °C μόνο στον αρχικό κλεισμένο δοχείο.
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