Почистващо средство за санитария и разтворител
на варовик
Област на приложение
Подходящ за ефективно почистване на всички устойчиви на киселина материали.
За почистване на всички санитарни и мокри помещения. За особено чувствителната
зона на почистване на ваната е налична eкспертно заключение относно
почистващите качества на препарата. Приложим за ВСИЧКИ методи за почистване.

Техническа информация
MILIZID
Кашон от 12 бутилки по 1 l
Кашон с 12 NP по 1 л
Туба от 5 l
Туба от 10 l
Помпа от 1,5 л (празна)
Пръскачка от 3 л (празна)
Кашон с 12 пулверизатора
по 600 мл (празен)
Кашон с 10 х 10 пълнителя
по 12 мл

Прод.№
Прод.№
Прод.№
Прод.№
Прод.№
Прод.№

00104
00386
30005
30007
80220
88892

Прод.№ 00207
Прод.№ 00816

MILIZID CITRO
Кашон от 12 бутилки по 1 l
Кашон с 12 NP по 1 л
Туба от 10 l

Прод.№ 00557
Прод.№ 00262
Прод.№ 30056

MILIZID COOL BREEZE
Кашон от 12 бутилки по 1 l
Кашон с 12 NP по 1 л
Туба от 10 l

Прод.№ 00394
Прод.№ 00396
Прод.№ 30097

MILIZID MINT
Кашон от 12 бутилки по 1 l
Туба от 10 l

Прод.№ 00304
Прод.№ 30307

MILIZID PURE ICE
Кашон от 12 бутилки по 1 l

Прод.№ 00300

MILIZID TROPICAL
Кашон от 12 бутилки по 1 l
Туба от 10 l

Прод.№ 00204
Прод.№ 30207

Всички данни в нашите упътвания отговарят на нашите
оптимални познания и опит, от тях не могат да произтекат
задължения. Моля, прочетете подробности за продукта в
Информационния лист за безопасност. BG 0219

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Употреба:
За почистване на WC керамика нанесете концентриран MILIZID под ръба на WC
керамиката, обработете с четка за тоалетна и след кратко време на въздействие
(макс. 5 мин.) изплакнете.
Указание: Преди нанасяне вдигнете изцяло седалката на тоалетната чиния. Преди
почистване намокрете неустойчивите на киселина фуги и принадлежности. След
почистване винаги обработвайте пода, стените и инвентара с чиста вода.
Поддържащо почистване:
Ръчно и машинно почистване на киселиноустойчиви подове и стени: 0,25 – 0,5 %.
Ръчно почистване на киселиноустойчив инвентар: 0,25 – 2 %.
Почистване чрез спрей: 0,25 – 10 %
Междинно и основно почистване:
•	Междинно почистване и почистване след ремонт: 10 % до чист;
за отстраняване на циментово помътняване върху гранит макс. 10 %
•	Основно почистване: 10 % до чист

10ml/4l

Свойства на продукта
• Малко усилия, продължителен ефект
• Със специалния отразяващ ефект, блокиращо действие срещу варовик
и замърсяване
• В списъка на тестваните почистващи средства за керамични подове
(RK-Liste) (0,25 – 100 %)
• Особено подходящ за почистване с мека пяна
• Отстранява за секунди варовик, котлен камък, циментово помътняване,
ръжда, отлагания от урина, кожна мазнина, остатъци от козметика/крем
и отлагания от сапун
• Придава на повърхностите огледален блясък без допълнително излъскване
• Нежен към хром, пластмасови повърхности, киселиноустойчиви плочки,
емайл съгласно DIN ISO 2722 при нормални условия на приложение
• Избор от пет удивителни ухания,
MILIZID – Оригиналът с доказан дезодориращ ефект
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