
SANET lavosan

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozuj zgodnie
z zaleceniami
i poziomem
zabrudzenia.
Przestrzegaj poniżych
instrukcji.

Mycie sanitariatów:
Spryskać czystą
ściereczkę, przetrzeć
powierzchnię i
spłukać.

Odkamienianie,
uporczywe
zabrudzenia:
Pozostawić roztwór na
powierzchni na kilka
minut. Spłukać czystą
wodą.

Pozostawić roztwór na
powierzchni na kilka
minut. Spłukać czystą
wodą.

Gotowy do użycia neutralny środek do czyszczenia sanitariatów
■ Gotowy do użycia ■ Najwyższa tolerancja materiałowa ■ Wolny od kwasów

Profil produktu
■ SANET lavosan to gotowy do użycia środek do codziennego mycia sanitariatów, wolny od kwasów i szczególnie

dedykowany powierzchniom delikatnym i wysokiej jakości.
■ SANET lavosan z łatwością usuwa wszystkie oleiste i tłuste zabrudzenia, mydło i pozostałości kosmetyków. 
■ Częste stosowanie produktu SANET lavosan w połączeniu z delikatną ścierką zapobiega powstawaniu osadów

wapniowych.
■ SANET lavosan jest łatwy i bezpieczny w użyciu oraz pozostawia przyjemny zapach.

Miejsce aplikacji
■ Dzięki przyjaznej środowisku i powierzchniom recepturze SANET lavosan nadaje się do użycia na wszystkich

wodoodpornych powierzchniach, takich jak umywalki, armatury, płytki, ceramika, prysznice, powierzchnie
marmurowe, itp., w obszarach sanitarnych.

■ SANET lavosan idealnie nadaje się do codziennego stosowania na wysokiej jakości sprzętach, w obiektach takich, jak
hotele, restauracje, biura, budynki publiczne lub prywatne.

■ Nie stosować na pleksi.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713467  10 x 750 mL

Wartość pH 6
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