
Πληροφορίες για το προϊόν Tolisan

SanitPro Tolisan Καθαριστικό 
WC

Tolisan έτοιμο για χρήση, καθαριστικό τουαλέτας σε μορφή 
gel για την απόλυτη␍                απομάκρυνση των ασβε-
στολιθικών και ουρητικών αποθέσεων σε τουαλέτες και␍                
ουρητήρια.

Ιδιότητες

■ έτοιμο προς χρήση καθαριστικό WC
■ Ισχυρός σχηματισμός αφρού
■ πολύ όξινο
■ Ελαφρώς αρωματισμένο
■ πυκνός
■ αποσμητικό

Πεδία εφαρμογής:

Καθαρισμός κτιρίων: Υγειονομικές εγκαταστάσεις

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, 

catering:
Υγειονομικές εγκαταστάσεις

Dήμοι: Υγειονομικές εγκαταστάσεις

Χώροι νοσηλείας, γηροκομεία 

και ιατρεία:
Υγειονομικές εγκαταστάσεις

Επιλογές χρήσης

■ Χειρωνακτική

pH

0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
συμπυκνωμένο όξινο ήπια όξινο ήπια αλκαλικό αλκαλικό

Κωδικός

10 l 3.334-041.0



Πληροφορίες για το προϊόν Tolisan

Εφαρμογή:

Χειρωνακτική

■ Ψεκάστε το καθαριστικό WC από τη φιάλη κάτω από τη στεφάνη τουαλέ-
τας

■ Dιανείμετε ομοιόμορφα χρησιμοποιώντας μια βούρτσα τουαλέτας ή 
σφουγγάρι

■ Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
■ Τρίψτε και ξεπλύνετε την επιφάνεια.

Οδηγίες χρήσης:

■ Φορέστε προστατευτικά γάντια όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

■ Κίνδυνος
■ H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
■ H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
■ H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.
■ P102 Μακριά από παιδιά.
■ P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
■ P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύ-

νετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

■ P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ DΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
■ P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ DΕΡΜΑ (ή με τα 

μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμί-
δα με νερό/στο ντους.

■ P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
■ P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνι-

κούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Dελτίο Dεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Dοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα: Μέθοδος καθαρισμού: Αρχικό μείγμα: Dοσολογία: Μόλυνση: Απόδοση:

1000 ml Καθαρισμός συντήρησης  Αδιάλυτο Ελαφρύ-μέτριο 80 Anw

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες

Kaercher Cleaning Systems 
Commercial A.E.E.

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159 


