
Účinnost
Silně koncentrovaný přípravek s vysokou účinností

  Vynikající účinnost čištění díky vysoce aktivním složkám
  Inovační technologie smáčení pro použití na mikroporézních 

a hrubých podlahách, jako jsou například podlahy 
z přírodního kamene, kameninové povrchy, neglazovaná 
dlažba nebo bezpečnostní dlaždice 

Efektivita
  Určeno pro více oblastí použití 
  Nízká pěnivost pro ruční i strojové čištění 

Bezpečnost
  Pomáhá snižovat riziko úrazů tím, že zabraňuje vzniku 

mastných usazenin, na nichž hrozí uklouznutí či pád
  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

SPECIÁLNÍ ÚČELY Oasis Pro Floor

Floor

Na všechny lesklé materiály, například mramor, 
dolomit nebo žulu. 

VYSOCE ÚČINNÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK



VÝROBEK Č. VÝROBKU BALENÍ

Oasis Pro Floor 9091920 2 x 2l sáček

Návod k použití

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. Při denní údržbě naneste přípravek Oasis Pro Floor na čištěný povrch a povrch vyčistěte. Při silném znečištění 

nechejte Oasis Pro Floor 5–10 minut působit. Při čištění povrchů používejte čisticí prostředek Oasis Pro Floor 
v aplikační láhvi v kombinaci s barevně kódovanými mikrovláknovými hadříky Polifix.

4. Nevyžaduje oplachování.

DOPORUČENÍ
Dávkovací systém vám nainstalují specialisté ze společnosti Ecolab a přizpůsobí 
jej vašim potřebám tak, abyste dosáhli optimálních výsledků. 
Doporučená koncentrace: 0,25–2 % podle stupně znečištění a tvrdosti vody.

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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