Sanitāro telpu tīrītājs un atkaļķotājs

Izmantošana
Piemērots visu skābes izturīgu materiālu efektīvai tīrīšanai. Visu sanitāro telpu un mezglu
tīrīšanai. Īpaši jutīgai zonai vannasistabu tīrīšanā ir pieejams tīrīšanas atzinums.
Var lietot VISĀS tīrīšanas metodēs.

Lietošana:
Tualetes podu tīrīšanai koncentrētu MILIZID uzklāt zem tualetes poda iekšmalas, apstrādāt
ar tualetes suku un pēc īsa iedarbības laika (maks. 5 min.) noskalot.

Tehniskā informācija
MILIZID
Kaste ar 12 gab. x 1 l pudelēm
Prod.Nr. 00104
Kaste ar 12 1 litra pakām
Prod.Nr. 00386
5 l kanna
Prod.Nr. 30005
10 l kanna
Prod.Nr. 30007
Kaste ar 10 x 10 kasetnēm pa 12 ml Prod.Nr. 00816
Kaste ar 12 rokas smidzinātājiem
pa 600 ml (tukšs)
Prod.Nr. 00207
1,5 l smidzinātājs (tukšs)
Prod.Nr. 80220
3 l smidzinātājs (tukšs)
Prod.Nr. 88892
MILIZID CITRO
Kaste ar 12 gab. x 1 l pudelēm
Kaste ar 12 1 litra pakām
10 l kanna

Prod.Nr. 00557
Prod.Nr. 00262
Prod.Nr. 30056

MILIZID COOL BREEZE
Kaste ar 12 gab. x 1 l pudelēm
Kaste ar 12 1 litra pakām
10 l kanna

Prod.Nr. 00394
Prod.Nr. 00396
Prod.Nr. 30097

MILIZID MINT
Kaste ar 12 gab. x 1 l pudelēm
10 l kanna

Prod.Nr. 00304
Prod.Nr. 30307

MILIZID PURE ICE
Kaste ar 12 gab. x 1 l pudelēm

Prod.Nr. 00300

MILIZID TROPICAL
Kaste ar 12 gab. x 1 l pudelēm
10 l kanna

Prod.Nr. 00204
Prod.Nr. 30207

Visa informācija mūsu informācijas lapās atbilstoši mūsu
zināšanām un pieredzei ir pareiza. Par šeit sniegto
informāciju neuzņemamies atbildību. Papildinformāciju par
produktu skatiet drošības datu lapā. LV 0219

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

Norādījums. Pirms uzklāšanas pacelt uz augšu tualetes poda sēdriņķi. Iepriekš samitrināt
šuves.
Noskalot ar aukstu, tīru ūdeni.
Kopjošā tīrīšana:
Skābes izturīgu grīdas segumu un sienu manuāla un mehanizēta tīrīšana: 0,25 – 0,5 %.
Skābes izturīga inventāra manuāla tīrīšana: 0,25 – 2 %.
Tīrīšana izsmidzinot: 0,25 – 10 %
Īslaicīga un pamata tīrīšana:
•	
Īslaicīga un būves pieņemšanas tīrīšana: 10 % līdz tīrā veidā;
cementa aplikuma notīrīšanai uz granīta maks. 10 %
•	
Pamata tīrīšana: 10 % līdz tīrā veidā

10ml/4l

Produkta apraksts
•	
Mazāks izlietojums, ilgāks efekts
•	
Ar īpašu notīrīšanas efektu, kaļķi un netīrumus bloķējoša iedarbība
•	
Vācijas RK sarakstā (0,25 – 100 %)
•	
Izcili piemērots maigai putu tīrīšanai
•	
Dažās sekundēs notīra kaļķi, katlakmeni, cementa aplikumu, rūsu, urīna nosēdumus,
ādas taukus, kosmētikas/krēma paliekas un kalcija ziepes
•	
Atstāj spīdošas virsmas bez vajadzības spodrināt ar zamšādu
•	
Saudzē hromu, plastmasas virsmas, skābes izturīgas flīzes, emalju atbilstoši
DIN ISO 2722 normālos lietošanas apstākļos
•	
Pieci uzrunājoši aromāti pēc izvēles,
MILIZID – oriģināls ar pierādītu dezodorējošu iedarbību
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