Kiehl-SanEco Koncentrátum
Szaniter tisztítószer friss illattal
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Tulajdonságok

Gyorsan ható, szaniter karbantartó tisztítószer hosszan tartó friss illattal, mészkőlerakódások és ehhez
kapcsolódó szennyeződések gyors eltávolítására. A vízlepergető hatás megakadályozza a már megtisztított
felületeken a mészszerű lerakódásokat. A savak egy egészen új társításának köszönhetően rendkívül
hatékony. A környezetkímélő kialakítás által elnyeri az "Európai Környezetért" kitüntetést. Megfelel az
EN 1040, EN 1276 és az EN 1650 követelményeinek.

Összetevők

(a 648/2004/EK alapján)
Anionos tenzidek < 5%, nem ionos tenzidek 5-15%, szerves savak, vízbázisú oldószer, színezőanyagok,
illatanyagok (Limonene).
pH-érték (koncentrátumban): kb. 1
pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 2

Felhasználási terület
Szaniter területen minden vízálló felületen és használati tárgyon alkalmazható mint pl.: mosdókagyló, fürdőés zuhanyzókád, WC-csésze tetővel, keretezett választófalak, tükör, csempe és armatúrák. Zománcozott,
kerámia, üveg, alumínium, sárgaréz, króm, nemesfém, műanyag és lakkozott felületeken egyaránt
felhasználható. Nem alkalmazható mésztartalmú felületeken mint pl.: márvány és betonkő.

Felhasználás

A felhasználásra kész oldat előállítása:
a) Az 500 ml-es flakont a felső jelölésig vízzel töltjük, majd 40 ml
(1 adag) Kiehl-SanEco koncentrátumot az adagolóflakonból
hozzáadunk
b) Az 500 ml-es flakon feltöltése a a Kiehl adagolórendszeren
keresztül
c) Az 500 ml-es flakont a felső jelölésig vízzel töltjük, majd 40 ml
(1 pumpálás) Kiehl-SanEco koncentrátumot a Kiehl-Dosi
Express-ből hozzáadunk
A felhasználási területnek megfelelően habképző-/szórófejet
alkalmazunk.

Napi tisztítás habszóró eljárással:
A felhasználásra kész oldatot a felületre, kendőre vagy nem
karcoló szivacsra visszük fel, majd a felületet megtisztítjuk.
Rövid hatóidő után vízzel alaposan leöblítjük.

Napi tisztítás szóróflakonból:
A felhasználásra kész oldatot a WC-csészébe vagy piszoárba
spricceljük, WC kefével tisztítunk, majd rövid hatóidő után
alaposan leöblítjük.
Felmosásnál egy- vagy kétlépcsős eljárással is alkalmazható.
Szennyezettségtől függően 80 ml-ig (2 adag) adható 8 l hideg vízhez.

Olyan árúknak és
szolgáltatásoknak adományozva,
amelyek megfelelnek az EU ökocímkéző rendszer
környezetvédelmi előírásainak.
Regisztrálási száma: DE/020/003

• csökkentett káros
hatás a vízi
környezetre
• felhasznált
veszélyes anyagok
csökkentése
• egyértelmű
felhasználási
utasítások

Egyéb utasítás
A megfelelő adagolással költséget takaríthat meg, és védi a
természetet. Gyermekektől távol kell tartani.
Ne keverje a különböző tisztítószereket!
A termék koncentrátum, ezért kevés mennyiség is elegendő belőle.
További információ az EU ökocímke-honlapján található:
http://europa.eu.int/ecolabel. A tenzidek növény alapú nyersanyagokból
vannak előállítva.
A csomagolás újrahasznosítható..
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AZ EURÓPAI UNIÓ ÖKO-CĺMKÉJE

Anyagszükséglet / m²
Felülettisztítás: 0,4 ml

Irritáló

R 38
Bőrizgató hatású.
R 41
Súlyos szemkárosodást okozhat.
S2
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 26
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 28
Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni.
S 37
Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S 24/25
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
Tejsavat tartalmaz.

Koncentrátumban

Kiszerelés

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem
engedélyezett!

Kombinált szett 3/1 l-es adagolóflakon és 1/500 ml-es szóróflakon (üres) kartonban
3/2 l-es flakon kartonban
6/500 ml-es szóróflakon (üres) kartonban
Kiehl-DosiExpress 40 ml
Kiehl-adagoló rendszer

Cikkszám: j 40 15 09
Cikkszám: j 40 15 08
Cikkszám: z 01 23 70
Cikkszám: z 12 15 14
Cikkszám: z 12 20 03
Fagytól védve tartandó!

Szaniter
tisztítás

