
Extrem de concentrat, produs neclasificat CLP*, necesitand 
astfel un instructaj mai scurt cu protecția muncii, documentație, 
depozitare și alte costuri similare.

Performanță
 Elimină cu ușurință depunerile de 

calcar și urmele de urină.
 Are efect dezodorizant și previne formarea 

oricăror mirosuri neplăcute.

Eficiență
 Gata de utilizare, produs acid de curățare 

a vasului de toaletă, pentru uz zilnic.
 Este furnizat într-o sticlă ușor de apucat, 

cu gât îndoit, pentru o aplicare fără 
efort în locurile greu de ajuns.

Siguranță
 Formulă delicată cu materialele, permite 

utilizarea pe suprafețele rezistente la acid.
 N este clasificat CLP, înseamnă că nu este necesara 

purtarea de echipament de protectie personala.
 Sistem de codificare după culoare, pentru a 

vă asigura că utilizați întotdeauna produsul 
potrivit pentru acțiunea de curățare potrivită. 

DETERGENT SANITAR MAXX Into WC2

MAXX Into WC2
DETERGENT PENTRU CURĂȚAREA VASULUI WC

* În conformitate cu legislația CLP
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PRODUS NR. ARTICOL AMBALAJ

MAXX Into WC2 9084560 12 sticle x 750 ml

CONDIȚII DE DEPOZITARE:
Temperatura recomandată de depozitare: între 0 °C și 40 °C.

Valoare pH (100%)
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Zone clienți recomandate
 Pentru toate vasele de toaletă și pisoarele din ceramică.

NOTE SPECIALE / INFORMAȚII:
Înainte de utilizare, testați compatibilitatea materialelor 
într-o zonă mică, ascunsă privirilor.

Doar pentru uz profesional!
Fișele cu date de securitate sunt disponibile la cerere 
pentru utilizatorii profesioniști.

Instrucțiuni de utilizare:

1 2 3

1. Consultați planul de igienă pentru informații de utilizare detaliate.

2. Aplicați MAXX Into WC2 nediluat în vasul de toaletă și sub marginea interioară a vasului. 
Acoperiți întreaga suprafață interioară a vasului, cu un film continuu de lichid. Lăsați 5 minute.

3. Agitați cu o perie de toaletă. Trageți apa și clătiți peria.


