
Čistící přípravek
pro sanitární zařízení

Oasis Pro 64

•   speciální receptura pro účinné rozpouštění 
 minerálních usazenin
• odstraňuje veškeré druhy znečištění
• snadné čištění i pod okraji toalet



Čistící přípravek pro sanitární zařízení
Oasis Pro 64

Popis přípravku
Oasis Pro 64 je vysoce účinný čistící přípravek pro sanitární zařízení. Je součástí programu ECOCARE pro 
Housekeeping. Přípravek Oasis Pro 64 je ideální pro odstraňování vodního kamene, usazenin organického 
původu a jiného obtížně odstranitelného znečištění. Speciální tenzidy zamezují opětovnému znečištění 
povrchů.

Návod k použití
1. Výměna náplně:
• Při manipulaci s koncentráty vždy používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle.
• Odemkněte zásobník přípravků. Odšroubujte pojistnou matici a vyjměte prázdné balení.
• Vložte nové balení do zásobníku a vsuňte hrdlo sáčku do držáku dávkovače.
• Zasuňte připojovací část do hrdla sáčku a přišroubujte zpět pojistnou matici. 
 Šroubujte ve směru hodinových ručiček dokud pojistka nezaklapne. Uzamkněte zásobník přípravků.

2. Dávkování přípravku:
• Přesvědčte se, že barevné označení a číslo přípravku na láhvi odpovídá dávkovanému přípravku.
• Vsuňte plnící hadičku do láhve. Zvedněte láhev vzhůru a zasuňte ji do otvoru dávkovacího zařízení.   
 Hrdlo láhve stlačením sepne dávkovací mechanismus.
• Po naplnění požadovaného množství přípravku vyjměte láhev z dávkovacího zařízení. 
 Nechejte zbytek přípravku z plnící hadičky vytéct do láhve. Přišroubujte uzávěr. 

3. Aplikace přípravku:
• Nastříkejte přípravek do toaletní mísy a pod okraje. 
• Nechejte působit po dobu 5 minut.
• Mechanicky vyčistěte a spláchněte.

Nepoužívejte na materiály citlivé vůči kyselinám jako smalt, mramor a syntetické povrchy. 

Doporučené dávkování
5-8 %, v závislosti na stupni znečištění a tvrdosti vody

Složení dle doporučení EU 89/542
Další složky: kyselina fosforečná, aminoxid, rozpouštědlo, parfemace a barviva

Bezpečnost
Používejte výhradně prostřednictvím dávkovače. Nesměšujte s jinými přípravky.
Další informace pro bezpečné používání přípravku viz etiketa a bezpečnostní list.

Balení       Skladování
karton 2 x 2 l      Skladujte výhradně v originálních obalech.
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