
Delovanje
  Visokokoncentrirani proizvodi za visoko  

učinkovito delovanje.
  Ostanki vodnega kamna, mila in druga kopalniška 

umazanija so odstranjeni hitro brez drgnjenja.
  Odstranite 2-krat več vodnega kamna kot  

vodilni konkurenčni proizvodi.

Učinkovitost
  Redno čiščenje pomaga pri dnevnem  

vzdrževanju čistoče.
  Formula, prijazna do materialov, omogoča uporabo 

na površinah, odpornih proti kislinam.

VARNOST
  Barvno označen sistem zagotavlja uporabo 

primernega proizvoda za določeno področje čiščenja.

Varovanje okolja
  Občutno zmanjšanje količin odpadne embalaže  

za najmanj 70 % v primerjavi z običajnimi 
velikostmi pakiranj. 

ČIŠČENJE SANITARIJ Oasis Pro Acid Bath

Acid Bath

*Preizkus odstranjevanja vodnega kamna – kislo čistilo Ecolab Acid 
Bath v primerjavi s proizvodi vodilnega konkurenta, 2016

Odstrani 2-krat  
več vodnega kamna 
kot najučinkovitejši 

konkurenčni izdelek.*

Oasis Pro 
Acid Bath

Najučinkovitejše 
konkurenčno čistilo

Visoko učinkovito čistilo za kopalnice s svežim vonjem je 
posebej zasnovano za odstranjevanje ostankov vodnega kamna. 

KISLO ČISTILO ZA KOPALNICE



 

Navodila za uporabo

PROIZVOD PRODAJNA ŠIFRA PAKIRANJE

Oasis Pro Acid Bath P909178 2 x 2-litrska vrečka

1. Podrobnejše informacije o uporabi najdete v higienskem načrtu, na etiketi proizvoda in v varnostnem listu.

2. Pri rokovanju z vrečko koncentrata nosite primerna zaščitna oblačila.

3. Razpršite proizvod Oasis Pro Acid Bath z razpršilko za ustvarjanje pene neposredno na površino ali krpo. Pustite 
učinkovati ali pa zdrgnite z gobico/krpo.

4. Obrišite z mokro gobico/krpo.

5. Površino izperite z obilo vode.

PRIPOROČILO
Za zagotovitev najboljših rezultatov bo vaš Ecolabov strokovnjak namestil in prilagodil dozirni sistem vašim 
higienskim potrebam. 
Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na vodo in kisline. Pred čiščenjem ploščic omočite fuge z vodo. 
Kapljice ali pljuske takoj odstranite in temeljito sperite. Pred uporabo preverite združljivost z materialom na 
majhnem, neopaznem mestu.
Priporočena koncentracija za uporabo: 3–8 % odvisno od stopnje umazanosti in trdote vode.
Ne mešajte z nobenim drugim proizvodom! Nosite zaščitne rokavice in varnostna očala ob zamenjavi prazne 
vrečke z novo.
Ne mešajte z belilom ali drugimi proizvodi na osnovni klora.

VARNOST
Samo za profesionalno uporabo. Več informacij in varnostna navodila najdete na etiketi proizvoda in 
varnostnem listu.

SKLADIŠČENJE
Skladiščite pri temperaturi med -5 °C in 40 °C,  
samo v originalni zaprti embalaži.
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