Egészségügyi tisztítószer és vízkőoldó

Felhasználási terület
Az összes saválló anyag hatékony tisztítására alkalmas. Egészségügyi helyiségek és
vizes blokkok takarítására. A fürdőkád tisztítás különösen érzékeny területére tisztítási
szakvélemény áll rendelkezésre. Az ÖSSZES tisztítási eljárással alkalmazható.

Tehničke informacije
MILIZID
Karton 12 db 1 l flakonnal
Karton 12 db 1 l-es utántöltővel 
5 l kanna
10 l kanna
1,5 l-es nyomófejes permetező (üres)
3 l-es permetező (üres) 
Karton 12 db 600 ml-es (üres)
kézi permetezővel 	
Karton 10x10 db 12 ml-es patronnal

cikksz.
cikksz.
cikksz.
cikksz.
 cikksz.
cikksz.

00104
00386
30005
30007
80220
88892

cikksz. 00207
cikksz. 00816

MILIZID CITRO
Karton 12 db 1 l flakonnal 
Karton 12 db 1 l-es utántöltővel 
10 l kanna

cikksz. 00557
cikksz. 00262
cikksz. 30056

MILIZID COOL BREEZE
Karton 12 db 1 l flakonnal
Karton 12 db 1 l-es utántöltővel
10 l kanna

cikksz. 00394
cikksz. 00396
cikksz. 30097

MILIZID MINT
Karton 12 db 1 l flakonnal
Tartály 10 l 

cikksz. 00304
cikksz. 30307

MILIZID PURE ICE
Karton 12 db 1 l flakonnal

cikksz. 00300

MILIZID TROPICAL
Karton 12 db 1 l flakonnal
10 l kanna

cikksz. 00204
cikksz. 30207

A terméktájékoztatóinkban szereplő adatokat legjobb
tudásunk szerint és tapasztalataink alapján adtuk meg,
garanciát azonban nem vállalunk azok helyességért.
A termékkel kapcsolatos részletes információk a biztonsági
adatlapon találhatók. HU 0219

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

Alkalmazás:
WC-kerámia tisztítására a MILIZID-et koncentráltan vigye fel a WC-kerámia pereme alá,
WC-kefével dolgozza át és rövid hatóidőt (max. 5 min.) követően öblítse le!
Figyelmeztetés: A felvitelt megelőzően billentse fel a teljes WC-ülőkét! A nem saválló
fugákat és szerelvényeket a tisztítást megelőzően alaposan nedvesítse meg! A tisztítást
követően a padlókat, falakat és berendezési tárgyakat mindig dolgozza át tiszta vízzel!
Mindennapi takarítás:
Saválló padlók és falak kézi és gépi tiszítása: 0,25 – 0,5 %.
Saválló berendezési tárgyak kézi tisztítása: 0,25 – 2 %.
Permetezős tisztítás: 0,25 – 10 %
Köztes és nagytakarítás:
• 	Köztes és építkezési zárótakarítás: 10 %-ostól a tiszta szer alkalmazásáig;
cementfátyol gránitról való eltávolítására max. 10 %
• Nagytakarítás: 10 %-ostól a tiszta szer alkalmazásáig

10ml/4l

Terméktulajdonságok
• Kevesebb ráfordítás, hosszabban tartó hatás
• Különleges lepergető, vízkőlerakódást és szennyeződést megakadályozó hatással
• Az RK listán szerepel (0,25 – 100 %)
• Kiválóan alkalmas a lágy habos takarításhoz
• 	Pillanatok alatt eltávolítja a vízkövet, kazánkövet, cementfátylat, rozsdát,
húgykövet, bőrzsírokat, kozmetikum- és krémmaradványokat és mészszappant
• Magasfényű felületeket eredményez, a bőrrel való letörlés szükségessége nélkül
• 	A szokásos alkalmazási feltételek mellett kíméli a krómot, műanyag felületeket,
saválló járólapokat, zománcot a DIN ISO 2722 szerint
• 	Öt megnyerő illatkreációban áll rendelkezésre,
MILIZID – az eredeti bizonyított dezodoráló hatással
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