
SURE® Toilet Cleaner

Prostriedok na čistenie toaliet a pisoárov

Popis
SURE Toilet Cleaner je súčasťou unikátnej rady založenej na rastlinnej báze,
100% biologicky odbúrateľné profesionálne čistiace prostriedky splňujúce potreby
pre každodenné čistenie.
SURE Toilet Cleaner je prostriedok pripravený ihneď k použitiu pre účinné odstránenie
vodného kameňa a iných usadenín z toaliet a pisoárov. Vďaka špeciálnemu zloženiu
poskytuje vynikajúci čistiaci výkon.

Kľúčové vlastnosti
•   Ideálna viskozita pre optimálnu priľnavosť
•   Nezanecháva žiadne zvyšky nečistôt
•   Bez vône a farbív
•   Obsahuje rastlinné aktívne látky z obnoviteľných zdrojov
•   100% biologicky odbúrateľný a rozložiteľný prírodnými vplyvmi
•   Bez klasifikácie nebezpečnosti pre životné prostredie, žiadne bezpečnostné

varovanie pre užívateľov výrobku

Výhody
•   Rýchle rozpúšťanie vápenatých usadenín
•   Dlhotrvajúci účinok na zvislých plochách
•   Účinok dosiahnete aj v ťažko prístupných miestach ako je pod okrajom toalety
•   Znížení dopad na životné prostredie

Návod na použitie
Dávkovanie:
Prostriedok je pripravený k priamemu použitiu. Aplikujte neriedený.

Aplikovanie:
Spláchnite toaletu či pisoár a prostriedok naneste dookola misy pod jej okraj, tiež okolo
splachovacieho systému a vodného odtoku v mise. Prostriedok nechajte 5 minút
pôsobiť a vyčistite misu kefou. Spláchnite.
V prípade silných nečistôt predlžte dobu pôsobenia na 1 až 2 hodiny.



SURE® Toilet Cleaner

Technické údaje
Vzhľad: bezfarebná až nažltla kvapalina
pH (neriedený): 3 +/- 0,9
Relatívna hustota (20°C): 1,02 +/- 0,02
Viskozita (mPa.s; 20°C): 150 +/- 50
Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu, ale nedajú sa považovať za špecifikáciu.

Bezpečná manipulácia a skladovanie
Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na stránkach sds.diversey.com.
Skladujte v pôvodných uzatvorených obaloch mimo extrémnych podmienok.
Len na profesionálne použitie.

Kompatibilita prostriedku
SURE Toilet Cleaner je za doporučených podmienok vhodný pre porcelánové povrchy a sanitárne zariadenia. Prostriedok nemiešajte s
chlórovanými produktmi a nepoužívajte na povrchy citlivé na kyseliny (mramor, smalt či špárovacie hmoty). Kvapky a iné striekance
vzniknuté počas čistenia okamžite odstráňte z týchto citlivých plôch. Pred čistením preveďte test kompatibility na malom povrchu.

Šetrnosť k životnému prostrediu
SURE Toilet Cleaner je 100% biologicky odbouratelný dle OECD 301B testu.
Povrchovo aktívne látky použité v tomto prostriedku sú biologicky odbúrateľné v súlade s požiadavkami EU o detergentoch
podľa EC 648/2004.
SURE Toilet Cleaner získal licenciu (EU:FR/020/055) spĺňajúce kritériá EU-Ecolabel, teda ekologický výrobok.

Dostupné balenia
SURE Toilet Cleaner je k dispozícii v recyklovateľných 750 ml fľašiach a 5 l kanistroch. Kanistre je možné použiť pre opätovné plnenie
750 ml fliaš, ktoré sú jednoduchšie pre každodennú manipuláciu.
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