Sıhhi-temizleyici ve kireç sökücü

Kullanım alanı
Tüm aside dayanıklı malzemelerin etkili temizliği için uygundur. Tüm sıhhi tesislerin
ve banyoların temizliği için. Özellikle hassas banyo küveti temizliği için bir temizlik
belgesi mevcuttur.
TÜM temizlik yöntemlerinde uygulanabilirdir.

Teknik bilgiler
MILIZID
Koli, 12 x 1 l şişe
Koli, 12 x 1 l NP
Bidon, 5 l
Bidon, 10 l
Koli, 10 x 10 x 12 ml kartuş
Koli, 12 el püskürtücülü
600'er ml'lik (boş)
1,5 l'lik basınçlı püskürtücü
3 l'lik basınçlı püskürtücü

Ürün
Ürün
Ürün
Ürün
Ürün

no.
no.
no.
no.
no.

00104
00386
30005
30007
00816

Ürün no. 00207
Ürün no. 80220
Ürün no. 88892

MILIZID CITRO
Koli, 12 x 1 l şişe
Koli, 12 x 1 l NP
Bidon, 10 l

Ürün no. 00557
Ürün no. 00262
Ürün no. 30056

MILIZID COOL BREEZE
Koli, 12 x 1 l şişe
Koli, 12 x 1 l NP
Bidon, 10 l

Ürün no. 00394
Ürün no. 00396
Ürün no. 30097

MILIZID MINT
Koli, 12 x 1 l şişe
Bidon, 10 l

Ürün no. 00304
Ürün no. 30307

MILIZID PURE ICE
Koli, 12 x 1 l şişe

Ürün no. 00300

MILIZID TROPICAL
Koli, 12 x 1 l şişe
Bidon, 10 l

Ürün no. 00204
Ürün no. 30207

Bilgi formlarımızdaki tüm bilgiler kendi bilgi ve tecrübelerimize
dayanmaktadır ve bunlardan bir sorumluluk türetilemez. Ürün
hakkında ayrıntılı bilgiler için lütfen güvenlik bilgi formuna
başvurun. TR 1118

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

Uygulama
Tuvalet seramik temizliği için MILIZID temizleyiciyi yoğun şekilde WC seramiği kenarlarının
altına uygulayın, tuvalet fırçası ile fırçalayın ve kısa bir tesir süresi (maks. 5 dk) sonra
durulayın.
Bilgi: Uygulamadan önce klozet kapağını tam kaldırın. Derzleri ön durulamadan geçirin.
Soğuk, temiz su ile durulayın.
Rutin temizlik
Aside dayanıklı zemin ve duvarların elle ve makineyle temizliği: % 0,25 – % 0,5
Aside dayanıklı envanterin elle temizliği: % 0,25 – % 2
Sprey temizleme: % 0,25 – % 10
ara ve temel temizlik:
•A
 ra ve inşaat sonrası temizlik: % 10 ila saf;
granit üzerinde çimento lekelerini gidermek için maks. % 10
•T
 emel temizlik: % 10 ila saf;

10ml/4l

Ürün özellikleri
• Daha az çaba, daha uzun etki
• Özel akış etkili, kireç ve kir bloke etme özellikli
• RK tarafından listelenmiştir (% 0,25 – % 100)
• Yumuşak köpük temizliği için son derece uygundur
• Kireç, kazan taşı, çimento lekesi, pas, üre taşı, cilt yağları, kozmetik veya krem
kalıntılarını ve kireç sabununu saniyede söker
• Deri ile parlatmaya gerek kalmadan, son derece parlak yüzeyler bırakır
• Normal kullanım şartları altında krom, plastik yüzeyler, aside
dayanıklı fayanslar, emaye gibi malzemeleri DIN ISO 2722 uyarınca korur.
• Beş çekici koku seçeneği MILIZID – Kanıtlanmış koku giderici etkili orijinal
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