
Účinnost
  Silně koncentrované přípravky 

s vysokou účinností
Významně zlepšují kvalitu vzduchu 
v místnosti a zanechávají pocit svěžesti

  V nabídce 2 svěží vůně – White Cotton a Air 

Efektivita
  Vhodné také k osvěžení textilií, jako 

jsou čalounění pohovek nebo záclony
  Dlouhotrvající účinek při neutralizaci 

nepříjemných pachů

Bezpečnost
  Systém barevného kódování zaručuje, 

že při čištění bude pro každý 
úkon použit správný produkt

Udržitelnost
  Zásadní snížení objemu obalového
  odpadu nejméně o 70 % oproti
  klasickým typům obalů

ČIŠTĚNÍ POKOJŮ Oasis Pro White Cotton / Oasis Pro Air

White Cotton/Air
NEUTRALIZAČNÍ PROSTŘEDEK/OSVĚŽOVAČ VZDUCHU 
Vysoce účinný a dlouho působící osvěžovač vzduchu 
a neutralizátor pachů zanechává čistý a pozitivní dojem. 



VÝROBEK Č. VÝROBKU BALENÍ

Oasis Pro Air 9091860 2 x 2l sáček
Oasis Pro White Cotton  9091840 2 x 2l sáček

Návod k použití

30cm

1. Přečtěte si podrobné pokyny k použití v hygienickém plánu, na etiketě přípravku a v bezpečnostním listu.

2. Při manipulaci se sáčkem koncentrátu používejte vhodné osobní ochranné pomůcky.

3. Na textilie stříkejte ze vzdálenosti 30 cm.

4. Podle velikosti místnosti a požadovaného účinku proveďte rozstřik jednou nebo dvakrát.

DOPORUČENÍ
Dávkovací systém vám nainstalují specialisté ze společnosti Ecolab 
a přizpůsobí jej vašim potřebám tak, abyste dosáhli optimálních výsledků. 
Doporučená koncentrace: 3–8 % podle požadovaného účinku a tvrdosti vody.
Nesměšujte s jinými produkty. Při výměně prázdného sáčku za plný používejte 
ochranné brýle a rukavice.

BEZPEČNOST
Pouze pro profesionální použití. Další informace a bezpečnostní pokyny najdete 
na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Skladujte výhradně v uzavřeném originálním obalu při teplotách od 0 do 40 °C.
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