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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.

Curățare sanitară:
aplicați cu o cârpă
curată și clătiți
suprafața cu apă.

Agent de curățare pentru întreținerea obiectelor sanitare
■ Aplicare ușoară și în siguranță ■ Eficient și economic

Profilul produsului
■ SANET plus este un detergent de întreținere gata de utilizare, cu aplicații în băile și spațiile sanitare intens folosite.
■ Compoziția acestuia cu o mare eficiență are la bază acidul amido-sulfuric și acidul citric dizolvă rapid și fără probleme

murdăria încrustată și garantează o curățenie strălucitoare, fără a lăsa dâre sau resturi.
■ SANET plus se utilizează în sistem RAPID & UȘOR, ceea ce înseamnă că nu este necesară amestecarea produsului, că

acesta este dozat automat de la pompă și că poate fi folosit integral.
■ SANET plus lasă în urmă o aromă proaspătă și este foarte economic datorită efectului său durabil.
■ Conține un inhibitor de coroziune care îi crește la maximum siguranța în utilizare.

Domeniul de aplicare
■ Adecvat pentru toate suprafețele rezistente la acid din băi și spații sanitare, cum ar fi pe faianță, armături cromate,

porțelan, oțel inox, piatră, dale de cauciuc etc. Nu este adecvat pe suprafețele naturale (cum ar fi marmura) și
emailurile sensibile la acizi.

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 713146  6 x 325 mL

Valoare pH 1

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


