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 Kiehl-SanEco Konzentrat 

Płyn do mycia sanitariatów o świeżym zapachu 
 
Właściwo ści  
Aktywny, szybko działający środek do mycia bieżącego sanitariatów o długotrwałym, świeżym zapachu 
przeznaczony do szybkiego usuwania pozostałości wapiennych i związanych w nich zabrudzeń.  
Efekt perlenia skutecznie zapobiega zbieraniu się wapnia na wyczyszczonej powierzchni, a nowoczesna 
kombinacja kwasów gwarantuje wspaniały efekt czyszczenia. Dzięki formule przyjaznej dla środowiska 
naturalnego Kiehl-SanEco Konzentrat został oznaczony Europejskim Oznakowaniem Ekologicznym.  
Umieszczony w wykazie RK (RK=niemiecki wykaz środków zatwierdzonych do mycia podłóg ceramicznych). 
 
Skład (wg 648/2004/WE) 
Anionowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, niejonowe związki powierzchniowo-czynne 5-15 %, 
kwasy organiczne, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, barwniki, substancje zapachowe. 
pH (koncentratu): ok. 1                                                                            pH (roztworu roboczego): ok. 2  
 
Obszar zastosowania  
Do wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów w obszarze sanitarnym takich jak: armatury, 
umywalki, wanny i brodziki, muszle, deski i pokrywy WC, ścianki działowe z ramami, lustra ,flizy itp.  
emaliowane, ceramiczne, szklane, aluminiowe, mosiężne, chromowane, ze stali szlachetnej, tworzywa 
sztucznego, lakierowane. Nie nadaje się do powierzchni zawierających wapń takich jak: marmur, beton 
poddany obróbce.     
 
Sposób u życia  
1 Dozowanie = 40 ml 
a) butelkę 500 ml napełnić wodą do granicy zwężenia szyjki                                                                                              
    i wlać 40 ml (1 doza) Kiehl-SanEco Konzentrat z butelki  
    dozującej. 
b) butelkę 500 ml napełnić przy pomocy stacji dozującej KIEHLA. 
c) butelkę 500 ml napełnić wodą do granicy zwężenia szyjki 
    i wlać 40 ml (1 naciśnięcie pompki) Kiehl-SanEco  
    Konzentrat z urządzenia KIEHL-DosiExpress. 
d) 80 ml  (2 Dosierungen) zu 8 Liter kaltem Wasser geben. 
W zależności od obszaru zastosowania dokręcić do butelki  
spryskiwacz pianowy lub czerwony korek spryskujący.  
 
Mycie bie żące w procesie mycia pian ą:  
Roztwór roboczy spienić na powierzchni, ściereczce lub nieostrej  
gąbce. Powierzchnię czyścić. Po krótkim czasie działania spłukać  
dokładnie wodą.    
 
Mycie bie żące z butelki spryskuj ącej:  
Roztworem roboczym spryskać muszle WC lub pisuary, czyścić  
szczotką do WC, po krótkim czasie działania spłukać woda. 
  
Nadaje si ę także do mycia 1- i 2- stopniowego. 
 

Zużycie na m²  
Mycie powierzchni: 0,4 ml      
 
 

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);  
H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P102 Chronić przed dziećmi. 
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: 
umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338 BEI KONTAKT W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać.  
Zawiera: Lactic Acid (INCI).  
Produkt nie jest produktem konsumenckim w my śl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!      
 

Opakowanie  
4x1 L  butelki  dozujace w kartonie Art.-Nr. j 40 15 07 
3 x 2 L butelki w kartonie Art.-Nr. j 40 15 08 
6 x 500 ml butelek pustych z pistoletem pianowym i korkiem spryskującym w kartonie Art.-Nr. z 01 23 70 
 Chroni ć przed mrozem!      
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Wskazówki     
Właściwe dozowanie oszczędza koszty i zmniejsza do minimum szkodliwy  
wpływ na środowisko  naturalne. Dzięki wysokiej koncentracji produktu do  
przygotowania roztworu roboczego potrzebna jest tylko niewielka jego ilość,  
w porównaniu do zwykłych produktów rynkowych (nie koncentratów).  
Szczegółowe informacje na temat oznakowania ekologicznego UE na stronie: 
"http://europa.eu.int/ecolabel" Zawarte środki powierzchniowo- czynne  
wyprodukowano na bazie surowców roślinnych. Opakowanie recyklingowe. 


