
 

 
 Kiehl-SanEco Koncentrátum  

Szaniter tisztítószer friss illattal 
 
Tulajdonságok  
Gyorsan ható, szaniter karbantartó tisztítószer hosszan tartó friss illattal, mészkőlerakódások  
és ehhez kapcsolódó szennyeződések gyors eltávolítására. A vízlepergető hatás megakadályozza  
a már megtisztított felületeken a mészszerű lerakódásokat. A savak egy egészen új társításának 
köszönhetően rendkívül hatékony. A környezetkímélő kialakítás által a Kiehl-SanEco-koncentrátum  
elnyeri az "EU Margaréta" ökocímkét.  
 
Összetev ők (a 648/2004/EK alapján) 
Anionos tenzidek < 5%, nem ionos tenzidek 5-15%, szerves savak, vízbázisú oldószerek,  
színezőanyagok, illatanyagok. 
pH-érték (koncentrátumban): kb. 1                                         pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 2 
 
Felhasználási terület  
Szaniter területen minden sav- és vízálló felületen és használati tárgyon alkalmazható mint pl.: mosdó-
kagyló, fürdő- és zuhanyzókád, WC-csésze tetővel, keretezett választófalak, tükör, csempe és armatúrák. 
Zománcozott, kerámia, üveg, alumínium, sárgaréz, króm, nemesfém, műanyag és lakkozott felületeken 
egyaránt felhasználható. Nem alkalmazható mésztartalmú felületeken mint pl.: márvány és betonkő.  
 
Felhasználás  
1 adag = 40 ml 
 

A felhasználásra kész oldat el őkészítése:  
a) az 500 ml-es szóróflakont a jelölésig tölteni hideg vízzel, 
    majd egy adag (adagolófejnyi) Kiehl-SanEco  
    koncentrátumot az adagolóflakonból hozzáadni. 
b) az 500 ml-es szóróflakont a jelölésig tölteni hideg vízzel, 
    majd egy adag Kiehl-SanEco koncentrátumot  
    (1 pumpálás) Kiehl adagolórendszer segítségével 
    (pl.: DosiExpress) hozzáadni. 
c) az 500 ml-es szóróflakont Kiehl adagolórendszer  
    segítségével (pl.: DosiJet, DosiStation) feltölteni. 
d) 80 ml-t (2 adagot) adni 8 liter hideg vízhez. 
A felhasználási területnek megfelelően habképzőfejet vagy szórófejet alkalmazunk.  
 
Napi takarítás habszóró eljárással:  
A felhasználásra kész oldatot a felületre, kendőre vagy nem karcoló szivacsra visszük fel,  
majd a felületet megtisztítjuk. Rövid hatóidő után vízzel alaposan leöblítjük. 
 
Napi takarítás szóróflakonból:  
A felhasználásra kész oldatot a WC-csészébe vagy piszoárba spricceljük,  
WC kefével tisztítunk, majd rövid hatóidő után alaposan leöblítjük. 
 

Egy- vagy kétlépcs ős eljárással is alkalmazható. 
 

Anyagszükséglet / m²  
Felülettisztítás: 0,4 ml 
 
 

GHS 05, Veszély (koncentrátumban);  
H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.  
P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás  
bő vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.  
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
Tartalmaz: Lactic Acid (INCI).  
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási f elhasználása nem engedélyezett! 
 

Kiszerelés  
4 x 1 literes adagolóflakon kartonban Cikkszám: j 40 15 07 
3 x 2 literes flakon kartonban Cikkszám: j 40 15 08 
6 x 500 ml-es (üres) habképző keskenyszóróflakon kartonban Cikkszám: z 01 23 70 
 Fagytól védve tartandó!  
 

Szaniter 
tisztítás  
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Egyéb utasítás  
A megfelelő adagolással költséget takaríthat meg, és védi a  
természetet. A termék koncentrátum, ezért más (nem koncentrátum) 
termékekkel ellentétben kevés mennyiség is elegendő belőle.  
További információ az EU ökocímke-honlapján található:  
www.ecolabel.eu. A tenzidek növény alapú nyersanyagokból  
vannak előállítva. A csomagolás újrahasznosítható. 


