
Delovanje
  Visokokoncentrirani proizvodi za visoko učinkovito 

delovanje.
  Izjemno učinkovito čiščenje zaradi visokoaktivnih sestavin.
  Napredna tehnologija omakanja za uporabo na 

mikroporoznih in grobih tleh, kot so tla iz naravnega  
kamna, keramične in varnostne ploščice. 

Učinkovitost
  Uporaba je mogoča pri čiščenju številnih področjih. 
  Nizka stopnja penjenja za ročno in strojno čiščenje. 

Varnost
  Pomaga zmanjšati tveganje nastanka poškodb, tako  

da preprečuje kopičenje maščobe, ki povzroča nevarne 
padce in zdrse.

  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. 

POSEBNA PODROČJA Oasis Pro Floor

Floor

Za vse sijajne površine, kot so marmor,  
dolomit in granit. 

IZJEMNO UČINKOVITO ČISTILO



 

Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102, USA
www.ecolab.com

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
Telefon: +41 44 877 2000

Ecolab d.o.o.
Vajngerlova 4
SI - 2001 Maribor
T +386 2 42 93 100

www.si.ecolab.eu
© 2016 Ecolab USA Inc. Vse pravice pridržane.

PROIZVOD PRODAJNA ŠIFRA PAKIRANJE

Oasis Pro Floor  P909192 2 x 2-litrska vrečka

Navodila za uporabo

1. Podrobnejše informacije o uporabi najdete v higienskem načrtu.

2. Pri rokovanju z vrečko  koncentrata priporočamo, da nosite primerna zaščitna oblačila.

3. Nanesite proizvod Oasis Pro Floor in očistite površine pri dnevnem vzdrževanju. Pri čiščenju trdovratne umazanije 
pustite proizvod Oasis Pro Floor delovati 5–10 minut. Pri čiščenju površin uporabite raztopino proizvoda Oasis Pro 
Floor v plastenki za ponovno polnjenje skupaj z barvno označenimi krpami Polifix iz mikrovlaken.

4. Izpiranje ni potrebno. 

PRIPOROČILO
Za zagotovitev najboljših rezultatov bo vaš Ecolabov strokovnjak namestil in 
prilagodil dozirni sistem vašim higienskim potrebam. 
Priporočena koncentracija za uporabo: 0,25–2 % odvisno od stopnje umazanosti in 
trdote vode.

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

SKLADIŠČENJE
Skladiščite pri temperaturi med 0 °C in 40 °C,  
samo v originalni zaprti embalaži.
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