Agent de curăţare sanitar şi detartrant

Domeniul de utilizare
Adecvat pentru curăţarea eficientă a tuturor materialelor rezistente la acid. Pentru
curăţarea tuturor spaţiilor sanitare şi ude. În special pentru domeniul foarte sensibil
de curăţare a căzilor există un certificat de evaluare a gradului de curățenie.
Poate fi utilizat prin intermediul TUTUROR procedurilor de curăţare.

Informaţii tehnice
MILIZID
Cutie cu 12 sticle de câte 1 l
Cutie cu 12 rezerve de câte 1 l
Canistră de 5 l
Canistră de 10 l
Pulverizator cu presiune
de 1,5 l (gol)
Pulverizator de 3 l (gol)
Cutie cu 12 pulverizatoare
de câte 600 ml (goale)
Cutie cu 10 x 10 cartuşe
de câte 12 ml

Nr. art. 00816

MILIZID CITRO
Cutie cu 12 sticle de câte 1 l
Cutie cu 12 rezerve de câte 1 l
Canistră de 10 l

Nr. art. 00557
Nr. art. 00262
Nr. art. 30056

MILIZID COOL BREEZE
Cutie cu 12 sticle de câte 1 l
Cutie cu 12 rezerve de câte 1 l
Canistră de 10 l

Nr. art. 00394
Nr. art. 00396
Nr. art. 30097

MILIZID MINT
Cutie cu 12 sticle de câte 1 l
Canistră de 10 l

Nr. art. 00304
Nr. art. 30307

MILIZID PURE ICE
Cutie cu 12 sticle de câte 1 l

Nr. art. 00300

MILIZID TROPICAL
Cutie cu 12 sticle de câte 1 l
Canistră de 10 l

Nr. art. 00204
Nr. art. 30207

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

art.
art.
art.
art.

00104
00386
30005
30007

Nr. art. 80220
Nr. art. 88892
Nr. art. 00207

Toate indicaţiile de pe fişele noastre de date corespund
celor mai exacte cunoştine ale noastre şi experienţei, fără
a decurge o formă de obligativitate din aceasta. Detalii
referitoare la produs puteţi găsi în fişa de date de siguranţă
a produsului. RO 1118

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

Utilizarea
Pentru curăţarea vaselor ceramice de WC, introduceţi MILIZID concentrat sub marginea
vaselor ceramice de WC, frecaţi cu peria de toaletă şi clătiţi după o perioadă scurtă de
acţionare (max. 5 min.).
Indicaţie: Înainte de aplicare ridicaţi colacul de toaletă complet. Udaţi întotdeauna
înainte de curăţare rosturile nerezistente la acid şi armăturile. După curăţarea pardoselilor,
prelucraţi pereţii şi obiectele de inventar întotdeauna cu apă curată.
Curăţarea de întreţinere:
Curăţarea manuală şi cu maşina a pardoselilor şi pereţilor: 0,25 – 0,5%.
Curăţarea manuală a inventarului rezistent la acid: 0,25 – 2%.
Curăţare prin pulverizare: 0,25 – 10%
Curăţare intermediară şi de bază:
• Curăţarea intermediară şi la final de şantier: 10% până la pur;
pentru îndepărtarea urmelor de ciment pe granit max. 10%
• Curăţarea de bază: 10% până la pur

10ml/4l

Caracteristicile produsului
• Efort mai mic, efect mai îndelungat
• Cu efectul deosebit de scurgere, de blocare a calcarului şi murdăriei
• Listat RK (0,25 – 100%)
• Adecvat în mod excepţional pentru curăţarea cu spumă moale
• Îndepărtează în câteva secunde calcarul, piatra, urmele de ciment, rugina,
reziduurile de urină, grăsimile pielii, resturile de produse cosmetice/creme
şi acumulările de calcar şi săpun
• Lasă suprafeţele strălucitoare fără să fie necesară lustruirea
• Protejează cromul, suprafeţele de plastic, plăcile ceramice rezistente la acid,
suprafeţele emailate conform DIN ISO 2722 în condiţiile normale de utilizare
• Cinci creaţii de parfum atrăgătoare la alegere,
MILIZID – Originalul cu efect dovedit de deodorant
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