
HIGIÉNIAI TERV
Terület Takarítás  

gyakorisága Termék Termék megneve-
zése

Adagolás
Fertőtlenítés / Hatóidő Használati utasítás Veszély

Nyilvános terek és szobák                            Figyelmesen olvassa el a termékadatlapban található biztonsági utasításokat.

Padlók, falak
(beleértve az érzékeny felületeket, 
mint fa, kő)

Az üzemeltetési 
szabályok szerint C1  

koncentrátum

Tisztítószer  
padlóra  
és felületekre

2 L
pH 7,5

A terméket higítsa a szórófejes flakonba az 
adagoló állomáson. Állítsa a gombot a C1 
helyzetbe.

A flakont tartsa megdöntve a töltés ideje 
alatt a fal felé, a habképződés és szembe 
kerülés megelőzése érdekében.

Adagolás:
Vödör: 2 ml/ l (0,2%)
Szórófejes flakon: 20 ml/ l (2%)
Automata padlómosó: 0,6 ml/ l (0,06%)

Az ajánlott hígításnál 
biztonságos

Koncentrátum:

Súlyos szemirritációt 
okoz.

Mosható rozsdamentes 
acél, műanyag, üveg és 
kerámia felületek

Székek, asztalok

Ablak és tükör

Gyakran érintett pontok

Kilincsek, villanykapcsolók, 
telefon, távirányító,  
kapaszkodók

Az üzemeltetési 
szabályok szerint

C2  
koncentrátum

Többcélú  
tisztítószer  
fényes felületre

2 L
pH 10,65

A terméket higítsa a szórófejes flakonba az 
adagoló állomáson. Állítsa a gombot a C2 
helyzetbe.

A flakont tartsa megdöntve a töltés ideje 
alatt a fal felé, a habképződés és szembe 
kerülés megelőzése érdekében.

Adagolás:
Szórófejes flakon: 66 ml/ l (6,66%)

Az ajánlott hígításnál 
biztonságos

Koncentrátum:

Súlyos égési sérülést  
és szemkárosodást  

okoz. Fémekre  
korrozív hatású lehet.

Mosogatás a szobákon

Szükség szerint Jar azonnali hab 

mosogatásra

350 ml
pH 8,1 - 8,7

Higítás nélkül - a termék készen áll a 
használatra.

Adagolja szükség szerint.
Súlyos szemirritációt 

okoz.

Fürdőszoba és toalett                                        Figyelmesen olvassa el a termékadatlapban található biztonsági utasításokat.

WC csésze külső területe

Mosdók és csapok

Zuhanyzó, fürdőkád

Fürdőszoba falai és padló

Az üzemeltetési 
szabályok szerint

C3  
koncentrátum

Tisztítószer 
fürdőszoba  
tistítására

2 L
pH 2,2

A terméket higítsa a szórófejes flakonba az 
adagoló állomáson. Állítsa a gombot a C3 
helyzetbe.

A flakont tartsa megdöntve a töltés ideje 
alatt a fal felé, a habképződés és szembe 
kerülés megelőzése érdekében.

Adagolás szórófejes flakonba:
Általános tisztítás: 50 ml/ l (5%)

5-10% -os higításnál

Súlyos szemirritációt 
okoz.

Koncentrátum:.

Súlyos égési sérülést  
és szemkárosodást  

okoz. Fémekre korrozív 
hatású lehet.

WC csésze belső területe

Az üzemeltetési 
szabályok szerint 

vagy szennyeződés 
esetén

Mr. Proper 
Professional  
fajansz tisztító 

750 ml
pH 2,2

Higítás nélkül - a termék készen áll a 
használatra.

Adagolja szükség szerint. Súlyos égési sérülést  
és szemkárosodást  

okoz. Fémekre korrozív 
hatású lehet.

Mosdó, csapok, zuhany, 
fürdőkád
(vízkő és lerakódások eltávolítása)

Szükség szerint

Viakal Professional 
vízkőoldó

750 ml
pH 2,2

Higítás nélkül - a termék készen áll a 
használatra.

Permetezze a felületre szükség szerint.
Súlyos szemirritációt 

okoz. 
Bőrirritáló hatású.

pH semleges

Makacs szennyeződésre: hadja hatni maximum 15 percig, öblítés előtt alaposan 
tisztítsa le WC kefével.
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