
Účinnost
Silně koncentrovaný přípravek s vysokou účinností

  Účinné odstraňování vodního kamene, mýdlových 
usazenin a vynikající schopnost emulgace tělesné 
mastnoty a špíny

  Široký rozsah dezinfekčního účinku 
- baktericidní podle EN 1276 při 2 % / 5 min;  
- baktericidní podle EN 13697 při 10 % / 5 min; 
- fungicidní podle EN 1650 při 10 % / 15 min

Efektivita
  Dezinfekce a čištění v jednom kroku zvyšuje 

produktivitu práce

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 61D Premium

61D Premium

Používejte biocidní přípravky bezpečně.  
Před použitím si vždy přečtěte údaje na  
obalu a připojené informace o přípravku.

Kyselý čisticí a dezinfekční prostředek pro čištění 
v jednom kroku se svěží ovocnou vůní. 

KYSELÝ ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK
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VÝROBEK Č. VÝROBKU BALENÍ

Oasis Pro 61D Premium  9051150 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. Nastříkejte přípravek Oasis Pro 61D Premium pomocí pěnového rozstřikovače přímo na čištěný povrch.

4. Nechte působit po dobu 5–15 minut a vydrhněte houbičkou/hadříkem.

5. Otřete povrch navlhčenou houbičkou/hadříkem.

6. Opláchněte povrch dostatečným množstvím vody.

DOPORUČENÍ
Dávkovací systém vám nainstalují specialisté ze společnosti Ecolab a přizpůsobí jej vašim potřebám tak, 
abyste dosáhli optimálních výsledků. 
Doporučená koncentrace: 2–10 % podle stupně znečištění, tvrdosti vody a norem EN.
Nepoužívejte na povrchy citlivé vůči kyselinám. Před čištěním obkladů/dlažby nejprve navlhčete spáry vodou. 
Všechny kapky nebo potřísnění ihned otřete a důkladně opláchněte. Před použitím otestujte na malém 
nenápadném místě materiálovou snášenlivost.
Aktivní účinné látky: 100 g kapaliny obsahuje: 2,45 g alkyldimethylbenzylamoniumchloridu a 8,0 g kyseliny mléčné
Nesměšujte s jinými produkty. Při výměně prázdného sáčku za plný používejte ochranné brýle a rukavice.
Obal po vyprázdnění a důkladném vypláchnutí vodou předejte k recyklaci. Zbytky přípravku: viz bezpečnostní 
list.

BEZPEČNOST
Pouze pro profesionální použití. Další informace a bezpečnostní pokyny najdete na etiketě výrobku 
a v bezpečnostním listu.
Není určeno pro použití ve fogovacích zařízeních.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Skladujte výhradně v uzavřeném originálním obalu 
při teplotách od -5 °C do 40 °C.
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