
Oasis Pro 61D Premium

KwaSOwY śrODeK DezYnfeKCYJnY
Produkty linii Oasis Pro Premium gwarantują doskonałe rezultaty czyszczenia. 

Oasis Pro 61D Premium (zgłoszony do urzędu patentowego) oparty jest na specjalnej 
formule czyszczącej, aby zapewnić wyjątkowe rezultaty czyszczenia i dezynfekcji całej łazienki. 
wydajnie usuwa zabrudzenia z muszli klozetowych, pisuarów oraz ścian prysznicowych.  
Oasis Pro 61D Premium pozostawia świeży, owocowy zapach.
Oasis Pro 61D Premium posiada właściwości dezynfekujące: bakteriobójcze  
zgodne z en 1276 (2% / 5 minut); bakteriobójcze zgodne z en 13697 (10% / 5 minut);  
drożdżobójcze zgodne z en 1650 (10% / 15 minut).
n	 CzYStOść – skuteczne usuwanie kamienia, nawarstwionych osadów z mydła, tłuszczu  

i brudu.
n	 BezPieCzeńStwO – worek skoncentrowanego Oasis Pro 61D Premium jest 

zabezpieczony w dozowniku ecolab, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu oraz 
zagwarantować bezpieczeństwo.

n	 wYDaJnOść – dezynfekcja i mycie w jednym cyklu zwiększa produktywność.

inStruKCJa StOSOwania 1.  Przeczytaj szczegółowe informacje dotyczące 
stosowania produktu, zamieszczone w planie 
higieny oraz na etykiecie.

2. Podczas stosowania produktu, nosić 
odpowiednią odzież ochronną.

3. Spryskać powierzchnię środkiem Oasis Pro 61D 
Premium używając spryskiwacza pianowego.

4. wyczyścić powierzchnię za pomocą mokrej 
gąbki/ściereczki.

5. Pozostawić na 5-15 minut. Spłukać 
powierzchnię czystą wodą.

uwaGi / infOrMaCJe SPeCJaLne

Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego!
Przygotować roztwór gotowy do użycia używając 
urządzenia dozującego ecolab.
nie nadaje się do użytku na powierzchniach 
wrażliwych na działanie wody i kwasów. 
Przed czyszczeniem płytek należy zwilżyć fugi 
wodą.
natychmiast usunąć krople i rozbryzgi produktu,  
a następnie dokładnie spłukać.
Przed użyciem sprawdzić kompatybilność 
materiałową w mało widocznym miejscu.
zalecane stężenie roztworu roboczego: 2-10% 
w zależności od stopnia zabrudzenia, twardości 
wody i norm en.

SuBStanCJe aKtYwne
100g płynu zawiera: 2,45g chlorek alkilodimetylo-
benzyloamoniowy, 8,0g kwas mlekowy.

infOrMaCJe O BezPieCzeńStwie
nie mieszać z żadnym innym produktem. 
w trakcie wymiany pustego worek na nowy należy 
nosić okulary i rękawice ochronne.
Opakowanie wyrzucić jedynie w przypadku, kiedy 
jest ono puste oraz zamknięte.
Pozostałości produktu: Patrz karta bezpieczeństwa 
produktu.
używaj środka dezynfekującego ostrożnie. 
zawsze czytaj etykietę produktu oraz informacje 
o produkcie przed użyciem.

Dalsze instrukcje znajdują się na etykiecie  
i w karcie bezpieczeństwa produktu.

warunKi PrzeCHOwYwania
Przechowywać w temperaturze od 0° do 40°C 
w oryginalnym opakowaniu.

OPaKOwanie HanDLOwe:

2 x 2 L (worek)

KOD PrODuKtu
9051150

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA CZYSZCZĄCE DO POWIERZCHNI
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.
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