
Performanță
 Produse foarte concentrate pentru

rezultate excelente
 Nanotehnologie avansată ce vă oferă

curățenie de lungă durată

Eficiență
 Lasă un film protector care reduce aderența

murdăriei și a depunerilor
 Din cauza filmului protector suprafețele

sunt mai ușor de curățat

Siguranță
 Respectă codul culorilor pentru asigurarea

utilizării produsului corect pentru obiectul
de curățat

Sustenabilitate
 Reduce in mod semnificativ deșeurile 
provenite din ambalaje, cu cel puțin 70% în 
comparație cu dimensiunile ambalajelor 
tradiționale

SPECIALITY Oasis Pro Multi

Detergent bazat pe o nanotehnologie avansată ce oferă o curățenie 
de lungă durată pe toate suprafețele rezistente la apă, precum 
sticlă, oglinzi, oțel inoxidabil, crom și cupru.

Multi
DETERGENT PENTRU SUPRAFEȚE BAZAT PE NANOTEHNOLOGIE



 

PRODUS NR. ARTICOL AMBALAJ

Oasis Pro Multi 9091900 Pungă 2 x 2L

Instrucțiuni de utilizare

1. Verificați planul de igienă, eticheta produsului și  fișa cu date de securitate pentru informații detaliate referitoare la 
utilizare.

2. Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată când manipulați pungile cu detergent concentrat.

3. Pulverizați Oasis Pro Multi cu ajutorul unui pulverizator spumant direct pe suprafață sau pe lavetă.

4. Curățați suprafața și uscați cu o lavetă curată.

RECOMANDĂRI
Reprezentantul Ecolab va instala și regla sistemul de dozare conform nevoilor 
dumneavoastră de igienă pentru obținerea unor rezultate optime. 
Recomandări de utilizare - concentrație: 3 - 4 % în funcție de nivelul de murdărie  
și de duritatea apei.
A nu se amesteca cu niciun alt produs! Purtați mănuși și ochelari de protecție  
când înlocuiți punga goală cu una nouă.

SIGURANȚA
Doar pentru uz profesional. Pentru mai multe informații și instrucțiuni privind 
siguranța, consultați eticheta produsului și fișa cu date de securitate.

CONDIȚII DE DEPOZITARE
Depozitați la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C,  
doar în ambalajul original, bine închis.
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