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Enzim E411 do łazienek
Cena brutto

24,74 zł

Cena netto

20,11 zł

Dostępność

dostępny

Czas wysyłki

jeden dzień

Kod producenta

E411

Kod EAN

05902973750232

Producent

Enzim

Opis produktu
Do codziennego mycia toalety i łazienki- Koncentrat Toilet Cleaning
System HD 1L
O czystość łazienki i toalety dbamy codziennie, bo bez tego łatwo wyobrazić sobie, jaki byłby stan tych pomieszczeń po kilku
dniach. Jednak higiena i dezynfekcja w tym przypadku jest bardzo ważna, więc z całą pewnością warto wybierać środki do
mycia wysokiej jakości i skuteczności, w tym przypadku powinien być to preparat kwasowy. Ze względu na to, że po środki do
mycia toalety i łazienki sięgamy codziennie, polecam koncentrat E411 firmy ENZIM, który jest niezwykle wydajny, gdyż
stosowany w odpowiednim rozcieńczeniu może wystarczyć na bardzo długo.

Koncentrat Toilet Cleaning System HD firmy ENZIM można stosować:
do mycia muszli klozetowych i pisuarów,
do mycia kabin prysznicowych
do mycia armatury łazienkowej.
Koncentrat ma właściwości antybakteryjne, dzięki czemu stosowanie koncentratu do codziennego mycia toalet i łazienek
gwarantuje nie tylko czystość, ale też odpowiednią higienę. Ponadto środek usuwa kamień i rdzę, a zatem można go stosować
w przypadku wody twardej, gdzie osadzanie się kamienia powoduje brzydkie naloty. Preparat pozostawia w mytym
pomieszczeniu przyjemny zapach, a butelka z wbudowanym dozownikiem ułatwia rozcieńczanie środka. W przypadku
uciążliwych zabrudzeń płyn można bezpiecznie stosować bez rozcieńczania.
Te zalety sprawiają, że polecam Koncentrat Toilet Cleaning System HD firmy ENZIM zarówno klientom indywidualnym jak
także firmom sprzątającym.
Sposób użycia:
Mycie ręczne codzienne: w zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 60 ml do 180* ml preparatu na 10
litrów wody lub 60 ml* na 0,5 litrowy spryskiwacz. Umyć powierzchnię, odczekać i zebrać rozpuszczony brud.
Mycie ręczne gruntowne: nanieść nierozcieńczony środek na mytą powierzchnię, odczekać ok. 5-10 min. i spłukać.
Automatyczna miarka dozująca wbudowana jest w opakowanie 1 l z podziałką 20 ml, 40 ml i 60 ml
Dokumentacja produktowa w zakładce: "do pobrania".
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