Sanitárny čistič a odsraňovač vodného kameňa

Oblasť použitia
Vhodné na účinné čistenie všetkých kyselinovzdorných materiálov.
Na hygienické čistenie všetkých sanitárnych priestorov a sanitárnych zariadení. S ohľadom
na obzvlášť citlivú oblasť čistenia kúpelňových vaní je k dispozícii hygienický posudok.
Vhodné pre VŠETKY čistiace postupy.

Technické údaje
MILIZID
Kartón s 12 fľašami 1 l
Kartón s 12 NP 1 l
Kanister 5 l
Kanister 10 l
1,5 l tlakový
rozprašovač (prázdny)
3 l rozprašovač (prázdny)
Kartón s 12 ručnými
rozprašovačmi (prázdnymi) 600 ml
Kartón s 10 x 10 kartušami 12 ml

č. výr. 00207
č. výr. 00816

MILIZID CITRO
Kartón s 12 fľašami 1 l
Kartón s 12 NP 1 l
Kanister 10 l

č. výr. 00557
č. výr. 00262
č. výr. 30056

MILIZID COOL BREEZE
Kartón s 12 fľašami 1 l
Kartón s 12 NP 1 l
Kanister 10 l

č. výr. 00394
č. výr. 00396
č. výr. 30097

MILIZID MINT
Kartón s 12 fľašami 1 liter
Kanister 10 litrov

č. výr. 00304
č. výr. 30307

MILIZID TROPICAL
Kartón s 12 fľašami 1 l
Kanister 10 l

č. výr. 00204
č. výr. 30207
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00104
00386
30005
30007

č. výr. 80220
č. výr. 88892

Všetky údaje našich návodov zodpovedajú našim najlepším
poznatkom a našim skúsenostiam a nevyplývajú z nich
žiadne záväzky. Podrobné informácie o výrobku nájdete v
bezpečnostnom liste. SI 0917

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

Použitie
Pri čistení WC keramiky naneste koncentrovaný MILIZID pod okraj WC keramiky,
umyte toaletnou kefou a po krátkej dobe pôsobenia (max. 5 minút) opláchnite.
Upozornenie: Pred nanesením úplne vyklopte toaletné sedadlo nahor. Štrbiny vopred
namokrite. Opláchnite studenou čistou vodou.
Údržbové čistenie
Ručné a strojové čistenie kyselinovzdorných dlážok a stien: 0,25 – 0,5 %.
Ručné čistenie kyselinovzdorných predmetov: 0,25 – 2 %.
Medzičistenie a základné čistenie:
• Medzičistenie a čistenie po ukončení stavebných prác: 10 % až bez riedenia.
Na odstraňovanie cementového zákalu na granite max. 10 %.
•Z
 ákladné čistenie: 10 % až bez riedenia.

10ml/4l

Vlastnosti výrobku
• Menšie náklady, dlhší účinok
• S mimoriadnym perlovým efektom,pôsobí proti usadzovaniu kameňa a nečistôt
• Overený čistiaci prostriedok na zozname Inštitútu Roberta Kocha (0,25 – 100 %)
• Ideálne na jemné penové čistenie
• Okamžite odstraňuje vápno, vodný kameň, cementový zákal, hrdzu, močový kameň,
mastnotu z pokožky, zvyšky kozmetiky/krémov a vápenaté mydlo
• Zanecháva vysokolesklé povrchy bez potreby ďalšieho leštenia
• Chráni chróm, umelé povrchy, kyselinovzdorné dlaždice, smalt podľa smernice
DIN ISO 2722 pri bežných podmienkach použitia
• Na výber z piatich príjemných vôní, MILIZID originál s preukázaným deodoračným
účinkom

Hodnota pH 0

2

4

6

8 10 12 14

