
Απόδοση
  Συμπυκνωμένα προϊόντα υψηλής απόδοσης 

  Ανώτερη απόδοση καθαρισμού λόγω συστατικών  
υψηλής δραστικότητας

  Προηγμένη τεχνολογία διαβροχής για χρήση σε μικροπορώδη 
και σκληρά δάπεδα, όπως δάπεδο από φυσική πέτρα
και πλακάκια ασφαλείας 

Αποδοτικότητα
  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιοχές για καθαρισμό 

  Χαμηλός αφρισμός για χειρωνακτικό καθαρισμό και 
καθαρισμό με μηχάνημα 

Ασφάλεια
  Συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, 

εμποδίζοντας τις συσσωρεύσεις από λίπη που μπορούν να 
προκαλέσουν επικίνδυνες ολισθήσεις και πτώσεις

  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 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Oasis Pro Floor

Floor

Για χρήση σε όλες τις γυαλιστερές επιφάνειες 
όπως μάρμαρο, δολομίτη και γρανίτη. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



 

Oasis Pro Floor  9091920 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.  Εφαρμόστε Oasis Pro Floor και καθαρίστε την επιφάνεια για καθημερινή συντήρηση. Για βαθύ καθαρισμό, 
αφήστε το Oasis Pro Floor να δράσει για 5-10 λεπτά. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας, χρησιμοποιήστε το 
διάλυμα καθαρισμού Oasis Pro Floor σε μια επαναχρησιμοποιήσιμη φιάλη σε συνδυασμό με πανιά μικροϊνών 

4.  Δεν απαιτείται ξέβγαλμα. 

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 επίπεδο του 
ρύπου 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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