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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.
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Foarte adecvat pentru
curățarea piscinelor.
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întreținere: poate
fi folosit la aparate
automate de curățare.

Pentru aplicare: Poate
fi folosit la mașinile de
spumă. Clătiți cu apă.
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folosi nediluat. Lăsați
soluția timp de câteva
minute. Clătiți bine cu
apă curată.
Curățarea
suprafețelor: Înainte
de folosirea aplicarea
produsului nediluat se
vor umezi plăcile.

Agent de curățare pentru piscine și obiecte sanitare
■ Agenți de curățare în profunzime ■ Concentrat ■ Vâscos

Profilul produsului
■ SANET BR 75 red dizolvă de la sine calcarul și săpunul de calciu, depunerile de urină, crustele, rugina și resturile de

ciment.
■ SANET BR 75 red nu produce coroziunea pe suprafețe cromate intacte.
■ SANET BR 75 red este foarte eficient și versatil în utilizare.
■ SANET BR 75 red economisește timp la aplicare și se aplică ușor.

Domeniul de aplicare
■ SANET BR 75 red este destinat piscinelor publice și private, toaletelor (pisoarelor), dușurilor și băilor. Adecvat pentru

dalele rezistente la acizi și pentru obiectele sanitare din porțelan. Se poate utiliza și la îndepărtarea resturilor de
ciment.

Declararea ingredientelor
Pentru lista de ingrediente, consultați fișa cu date de securitate

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 403969  1 x 10 L
Nr. comandă 713084  10 x 1 L

Valoare pH 1

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


