
Πληροφορίες για το προϊόν Unisan Plus 

SanitPro Unisan Plus Βαθύ Κα-
θαριστικό

Unisan Plus συμπυκνωμένο βαθύ καθαριστικό με φρέσκο   
άρωμα για χειρωνακτικό βαθύ␍                καθαρισμό λερω-
μένων επιφανειών υγιεινής και για την απομάκρυνση των 
επίμονων␍                αποθέσεων ασβέστου.

Ιδιότητες

■ πολύ όξινο
■ Με λίγο αφρό
■ Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
■ Αφαιρεί επίμονα άλατα, ούρα, υπολείμματα σαπουνιού, γράσα και σημά-

δια από τακούνι

Πεδία εφαρμογής:

Καθαρισμός κτιρίων: Υγειονομικές εγκαταστάσεις

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, 

catering:
Υγειονομικές εγκαταστάσεις

Dήμοι: Υγειονομικές εγκαταστάσεις

Επιλογές χρήσης

■ Μηχανές μονού δίσκου
■ Χειρωνακτική

pH

0.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
συμπυκνωμένο όξινο ήπια όξινο ήπια αλκαλικό αλκαλικό

Κωδικός

1 l 3.334-045.0

10 l 3.334-044.0



Πληροφορίες για το προϊόν Unisan Plus 

Εφαρμογή:

Χειρωνακτικά - με χρήση πανέτας

■ Χύστε νερό μέσα σε έναν κουβά και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότη-
τα καθαριστικού

■ Εφαρμόστε το καθαριστικό στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα σφουγ-
γάρι ή ένα πανί.

■ Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
■ Τρίψτε και ξεπλύνετε την επιφάνεια.
■ Σκυπίστε την επιφάνεια όταν είναι στεγνή εάν χρειάζεται.

Μηχανές περιποίησης δαπέδου - βαθύς καθαρισμός

■ Καθαρίστε την κατάλληλη βούρτσα/roller/pad και το σύστημα αναρρόφη-
σης

■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Εμποτίστε τις ενώσεις των τσιμέντων καλά
■ Υγράνετε την επιφάνεια ακόμη και με το προϊόν (χρησιμοποιώντας βούρ-

τσα/roller/pad, όπως χρειάζεται)
■ Επιτρέπει να μουλιάσει
■ Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
■ Αναρροφήστε το βρώμικο νερό από την επιφάνεια σε επικαλυπτόμενα 

τμήματα
■ Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και εμποτίστε με νερό μέχρι όλα τα 

υπολείμματα βρωμιάς και καθαριστικού να αφαιρεθούν.

Οδηγίες χρήσης:

■ βρέξτε τους αρμούς πρώτα με νερό
■ Μην εφαρμόζετε σε γυαλισμένο μάρμαρο ή υλικά ευαίσθητα στο οξύ.

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.
■ 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 Βαθύς καθαρισμός 2.5-20 % Βαρύ 400 m²

1000 ml Καθαρισμός συντήρησης 1-5 % Μέσσαιο 2500 m²

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 


