
Wydajność
  Mocno skoncentrowane produkty dla 

zapewnienia wysokiej wydajności 
  Pozostawia elementy szklane, lustra  

i okna idealnie lśniące 

Skuteczność
  Prosty w użyciu środek do czyszczenia 

szkła zwiększa wydajność personelu
  Nie wymaga polerowania

Bezpieczeństwo
  System oznaczenia kolorami ułatwia 

dobranie właściwego produktu 
do danego zastosowania

Zrównoważony rozwój
  Znaczące zmniejszenie ilości odpadów  

opakowaniowych, tj. przynajmniej 
o 70% w porównaniu z tradycyjnym 
rozmiarem opakowań

Środki do SPrZątania Pokoi oasis Pro Glass

Jeden worek wystarcza  
na przygotowanie 

nawet 1000  
butelek wielokrotnego 
użytku ze spryskiwaczem* 

Glass

Szybkoschnący środek zapewniający wyjątkową czystość 
powierzchni szklanych, luster oraz innych błyszczących 
powierzchni. Pozostawia powierzchnię błyszczącą oraz 
bez smug. 

Środek od cZySZcZenia PoWierZchni i SZyB

* Przy założeniu, że z dwulitrowego worka środka oasis Pro Glass można uzyskać 1000 butelek ze spryskiwaczem o pojemności 650 ml. 



 

ProdUkt kod ProdUktU    WieLkoŚĆ oPakoWania

oasis Pro Glass 9091820 2 x worek 2 l

instrukcja użycia:

1. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat stosowania należy zapoznać się z planem higieny, 
informacjami na etykiecie oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

2. Podczas pracy z produktem w postaci koncentratu zaleca się się stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej.

3. nanieść środek oasis Pro Glass spryskiwaczem bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię lub ściereczkę. 

4. Wyczyścić powierzchnię, a następnie wytrzeć do sucha czystą ściereczką.

ZaLecenia
konsultant firmy ecolab zainstaluje oraz dostosuje pracę układu dozującego 
do obowiązujących wymagań z zakresu utrzymania higieny w celu uzyskania 
optymalnych rezultatów. 
Zalecany poziom stężenia: od 0,25 do 2% w zależności od poziomu zabrudzenia 
oraz twardości wody.

BeZPiecZeńStWo
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.  dodatkowe informacje oraz 
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na etykiecie produktu oraz  
w karcie charakterystyki.

WarUnki PrZechoWyWania
Przechowywać w temp. od 0 °c do 40°c wyłącznie w zamkniętym,  
oryginalnym opakowaniu.
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