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PROFESJONALNE CZYSZCZENIE POWIERZCHNI KUCHENNYCH 
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ. 

 
 
 

Renolit 
SKONCENTROWANY ŚRODEK  
DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI 
KUCHENNYCH 
 
Renolit to uniwersalny środek do ręcznego mycia i odtłuszczania powierzchni, który z łatwością usuwa 
nawet najbardziej uporczywy tłuszcz i brud. Renolit jest odpowiedni do mycia wszystkich zmywalnych 
powierzchni kuchennych - miejsc przygotowywania i przechowywania żywności, szafek, półek  
i wyposażenia kuchni. Po użyciu pozostawia przyjemny, owocowy zapach. 
 
Zastosowanie: 
Mycie wszystkich wodoodpornych powierzchni i podłóg w kuchniach i miejscach przygotowywania 
żywności restauracji, stołówek, kafeterii i barów szybkiej obsługi. 
 

� Czystość - silna formuła pozwala na błyskawiczne usunięcie nawet najbardziej uporczywych  
                   zabrudzeń, pozostawiając lśniąco czystą powierzchnię 

� Bezpieczeństwo - środek może być stosowany na powierzchniach aluminiowych 

� Wydajność - środek uniwersalny - jeden produkt do czyszczenia całej kuchni 
 

 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA STOSOWANIA  UWAGI / INFORMACJE DODATKOWE  
 1. Przeczytaj szczegółowe informacje dotyczące Wyłącznie do użytku profesjonalnego! 
 stosowania zamieszczone w planie higieny Przed użyciem należy sprawdzić działanie środka 
  i na etykiecie produktu. na niewielkiej powierzchni. 
 2. Podczas stosowania produktu noś odpowiednią 
 odzież ochronną. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE 
 3. Przetrzyj powierzchnię by usunąć luźne Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
 zabrudzenia. Rozcieńcz 50-100 ml środka zamieszczono na etykiecie i karcie charakterystyki 
 Renolit w 5 l wody (stężenie 1-2% w zależności produktu. 
 od stopnia zabrudzenia). Zwiększ stężenie 
 do usunięcia uporczywych zabrudzeń. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
 4. Przetrzyj powierzchnię. Przechowywać w temperaturze od 10°C do 40°C 
 5. Do ręcznego mycia podłóg zalecamy stosowanie wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. 
 systemu Ecolab rasanTEC®.  
 6. Wyszoruj podłogę szczotką z twardym włosiem, OPAKOWANIE 
 mopem lub szorowarką. 6 x 1 l 
 7. Przepłukaj czystą wodą. 1 x 10 l 
 8. Pozostałości środka zbierz ściągaczką w stronę  
 odpływu. 
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