
OASIS PRO PREMIUM  - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ
Το επαγγελµατικό σύστηµα καθαρισµού Oasis Pro Premium αποτελείται από υπέρ-συµπυκνωµένα προϊόντα για

καθαρισµό υψηλής απόδοσης. Το Oasis Pro 61 Premium είναι ένα δυνατό όξινο καθαριστικό µε πολύ καλή

ποιότητα αφρού για µεγάλη γκάµα επιφανειών και για γρήγορο καθάρισµα. 

Το Oasis Pro 61 Premium εύκολα καθαρίζει τις επιφάνειες µέσα στο µπάνιο όπως τουαλέτες, νιπτήρες, ντουζιέρες

και αφήνει ένα ευχάριστο άρωµα λουλουδιών. 

� Καθαριότητα – σκληρές επικαθίσεις αλάτων, υπολείµµατα σαπουνιού και άλλοι ρύποι αφαιρούνται γρήγορα

χωρίς τρίψιµο. 

� Ασφάλεια – το συµπυκνωµένο σακουλάκι του Oasis Pro 61 Premium είναι ασφαλισµένο στο δοσοµετρικό της

Ecolab για να µειώνεται ο κίνδυνος λάθος χρήσης και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια.

� Αποδοτικότητα – Το συχνό καθάρισµα µε Oasis Pro 61 Premium διευκολύνει τον καθηµερινό καθαρισµό. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συµβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και το

πλάνο υγιεινής για λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης

2. Φοράτε προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε το

έτοιµο για χρήση προϊόν. 

3. Ψεκάστε το προϊόν χρησιµοποιώντας ψεκαστήρα

αφρού απ’ευθείας στην επιφάνεια. Αφήστε να δράσει το

προϊόν ή τρίψτε µε ένα σφουγγάρι/πανί.

4. Σκουπίστε την επιφάνεια µε ένα νωπό πανί. 

5. Ξεβγάλτε την επιφάνεια µε άφθονο νερό.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για

επαγγελµατική χρήση.

Ετοιµάστε το έτοιµο για χρήση διάλυµα, 

χρησιµοποιώντας το σύστηµα δοσολόγησης της

Ecolab.

Προτεινόµενη συγκέντρωση εφαρµογής : 

4-6% ανάλογα µε το επίπεδο των ρύπων και την

σκληρότητα του νερού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να µην αναµιγνύεται µε άλλα προϊόντα. Φοράτε

προστατευτικά γάντια και γυαλιά όταν αλλάζετε τα

συµπυκνωµένα σακουλάκια στο δοσοµετρικό. 

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 

συµβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται µόνο στον αρχικό περιέκτη. Να

διατηρείται σε θερµοκρασία µεταξύ 0 και 40oC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 2X2 L (σακουλάκι)

Ecolab A.E.
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