
TUALETTRUUMIDE JA VANNITUBADE PUHASTAMINE

San 55 – Äravoolukohtade puhastusvahend
Kasutusala

Määrdumisaste

Meetod: Spetsiaalne/tugevatoimeline puhastusvahend
Pestavad esemed: Kraanikausside ja vannide leeliskindlad torud ja 

äravoolukohad
Juhis: Ei sobi WC-äravoolukohtade puhastamiseks

Art nr 257 Pappkast  6 × 1 kg
Art nr 258 Pappkast  2 × 1 kg

Nõrk Tugev

 Nõrgalt vahutav  Toote suur leelisus takistab tärklisekihtide teket
 Sobib kasutamiseks erinevates klaaside pesemiseks kasutatavates 

masinates

Omadused Eelised

Tõhusus ja ökoloogia

Tõhusus ning keskkonna- ja ressursisäästlikkus on hollu puhul alati esikohal. Spetsialistina ametkondlikult kasutatavate puhastusvahendite ja 
-lahuste valdkonnas pöörame suurt tähelepanu ökoloogiliselt talutavale käitlemisele – alates tooraine valikust ja lõpetades tarnitavate 
lõpptoodetega. Samal ajal toetame oma kliente toodete igapäevasel kasutamisel, pakkudes neile koolitusi, üksikasjalikke puhastuskavasid ja 
uusimat doseerimistehnoloogiat, pidades silmas majanduslikku ja ökoloogilist aspekti. Selle tõenduseks on sertifitseerimine standardi ISO 
14001 (keskkonnajuhtimissüsteemi) ja EMAS-i alusel. Seejuures võtame arvesse ka energia ja vee säästlikku kasutamist ning 
pakendusmaterjali taaskasutamist. Mahutid on valmistatud polüetüleenist ja ringlussevõetavast papist ning neid võib täielikult tühjendatuna 
saata jäätmekogumispunktidesse. Täielikult tühjendatud kanistreid saab tagastada.



Kasutamine

Puistake u 100 g ummistunud äravoolukohta ja lisage 1 liiter külma vett. Kui äravool on vabanenud, loputage ohtralt 
külma veega.

Kasutusjuhised
Kuna kasutamisel eraldub suur soojushulk, siis kasutage üksnes külma vett. Enne kasutamist tuleb teha ohutusproov. Kandke kasutamisel 
kaitseprille ja -kindaid. Ärge vaadake kasutamisel äravoolukohta.

U 100 g (vastab u 100 ml-le)
Doseerimine

Toote teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste praegusele seisule ning on koostatud parimate kavatsustega. Siiski ei 
anna see kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit õiguslikult siduvat garantiid konkreetsete 
omaduste kohta.

Toodet tuleb ladustada jahedas ja kuivas kohas.

Ladustamisjuhised
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