Preparat do czyszczenia urządzeń sanitarnych
i usuwania kamienia
Obszar stosowania
Do skutecznego czyszczenia wszystkich kwasoodpornych powierzchni.
Do czyszczenia wszystkich pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń z ujęciem wody.
Do czyszczenia miejsc szczególnie wrażliwych, takich jak wanny dostępna jest ekspertyza
higieniczna. Nadaje się do stosowania za pomocą WSZYSTKICH metod czyszczenia.

Informacje techniczne
MILIZID
Karton 12 butelek á 1 l
Karton 12 butelek á 1 l
Kanister 5 l
Kanister 10 l
Karton z 10 x 10 kartuszami
o pojemności 12 ml
Karton z 12 spryskiwaczami
ręcznymi o pojemności
600 ml (puste)
Spryskiwacze ciśnieniowe i
pojemności 1,5 l (puste)
Urządzenie do spryskiwania
o pojemności 3 l (puste)

nr
nr
nr
nr

art.
art.
art.
art.

00104
00386
30005
30007

nr art. 00816
nr art. 00207
nr art. 80220
nr art. 88892

MILIZID CITRO
Karton 12 butelek á 1 l
Karton 12 butelek á 1 l
Kanister 10 l

nr art. 00557
nr art. 00262
nr art. 30056

MILIZID COOL BREEZE
Karton 12 butelek á 1 l
Karton 12 butelek á 1 l
Kanister 10 l

nr art. 00394
nr art. 00396
nr art. 30097

MILIZID MINT
Karton 12 butelek á 1 l
Kanister 10 l

nr art. 00304
nr art. 30307

MILIZID PURE ICE
Karton 12 butelek á 1 l

nr art. 00300

MILIZID TROPICAL
Karton 12 butelek á1 l
Kanister 10 l

nr art. 00204
nr art. 30207

Niniejsza instrukcja została sporządzona wg naszej
najlepszej wiedzy i doświadczeń, nie może być jednak
źródłem żadnych zobowiązań i roszczeń kierowanych
przez użytkowników. Szczegółowe informacje na temat
produktu zawarte są w karcie charakterystyki. PL 0219

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

Sposób stosowania
W celu oczyszczenia ceramiki sedesu rozprowadzić stężony preparat MILIZID na krawędzi
ceramiki sedesowej, rozprowadzić za pomocą szczotki toaletowej i po krótkim czasie
działania (maks 5 min) spłukać,
Wskazówka: Przed rozprowadzeniem całkowicie zamknąć deskę sedesową. Wstępnie
nawilżyć wodą spoiny. Spłukać zimną, czystą wodą.
CZYSZCZENIE PODTRZYMUJĄCE
Ręczne i maszynowe czyszczenie kwasoodpornych podłóg i ścian. 0,25 – 0,5 %.
Ręczne czyszczenie kwasoodpornego wyposażenia 0,25 – 2 %.
Czyszczenie poprzez spryskiwanie: 0,25 – 10 % czyszczenie bieżące i zasadnicze:
• Sprzątanie bieżące i końcowe obiektów budowlanych: 10 % do czystego.
do usuwania mleczka cementowego z granitu maks. 10%
• Czyszczenie zasadnicze: od 10 % do nierozcieńczonego.

10ml/4l

Właściwości produktu
• Mniejszy nakład, dłuższe działanie
• Wyjątkowy efekt usuwania kamienia i ochrona przed osadzaniem się brudu
• Produkt testowany dermatologicznie (0,25 – 100 %)
• Szczególnie nadaje się do czyszczenia za pomocą miękkiej gąbki
• W ciągu sekundy usuwa, wapno, kamień kotłowy, mleczko cementowe, rdzę, kamień
urynowy, łój, pozostałości kosmetyków i kremów oraz mydło wapniowe
• Pozostawia wysoki połysk powierzchni bez zarysowań
• Delikatny dla chromu powierzchni z tworzywa sztucznego, kwasoodpornych kafelków,
emalii zgodnej z normą DIN ISO 2722 w normalnych warunkach użytkowania
• Do wyboru pięć odpowiednich kompozycji zapachowych,
MILIZID – oryginalny produkt o sprawdzonym działaniu dezodoryzującym.
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