
Účinnost
Silně koncentrovaný přípravek 
s vysokou účinností 

  Snadno odstraňuje organické 
usazeniny a vodní kámen 

  Vysoce viskózní konzistence

Efektivita
  Vysoce kvalitní a účinné tenzidy 

zabraňují opětovnému znečištění

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

SANITÁRNÍ ČIŠTĚNÍ Oasis Pro Toilet

Toilet

Vysoce viskózní přípravek na čištění toalet, který nejen 
odstraňuje organické usazeniny a vodní kámen, ale také 
zvyšuje efektivitu tím, že zpomaluje opětovné znečištění. 

ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO TOALETY



VÝROBEK Č. VÝROBKU BALENÍ

Oasis Pro Toilet 9091880 2 x 2l sáček

Návod k použití

5 min

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. Naneste přípravek Oasis Pro Toilet do toaletní mísy a pod její okraje. Nechejte pracovní roztok působit po dobu
5 minut.

4. Otřete sedátko vlhkým hadříkem.

5. Vyčistěte toaletní mísu a spláchněte.

DOPORUČENÍ
Dávkovací systém vám nainstalují specialisté ze společnosti Ecolab a přizpůsobí jej vašim potřebám 
tak, abyste dosáhli optimálních výsledků. 
Nepoužívejte na povrchy citlivé vůči kyselinám. Všechny kapky nebo potřísnění ihned otřete a důkladně 
opláchněte. Před použitím otestujte na malém nenápadném místě materiálovou snášenlivost.
Doporučená koncentrace: 1–8 % podle stupně znečištění a tvrdosti vody.
Nesměšujte s jinými produkty. Při výměně prázdného sáčku za plný používejte ochranné brýle a rukavice.
Nesměšujte s bělicími prostředky ani jinými produkty s obsahem chlóru.

BEZPEČNOST
Jen 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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