
  

Nowa linia Business Solutions - wprowadzenie

Opis

HOTEL

Domestos
Toilet Limescale

Remover
Firma Diversey stara się na bieżąco być zaangażowana w potrzeby 
swoich Klientów. Dlatego chcielibyśmy zaproponować Państwu nową 
linię produktów Business Solutions. Business Solutions to linia produk-
tów, które łączą w sobie profesjonalizm z dobrze znaną, zaufaną marką. 
Niepowtarzalna linia produktów daje doskonałe efekty czyszczenia, a Ty 
możesz skupić się na swojej działalności, obsłudze gości i opiece nad 
pacjentami.
Posiadamy pełną gamę produktów pozwalających na utrzymanie 
czystości w wielu obszarach. W zależności od potrzeb Klientów produk-
ty Cif i Domestos występują w postaci “ready to use” i koncentratu. 
Produkty z linii Business Solutions są dostosowane do bezpiecznego 
czyszczenia oraz dezynfekowania kuchni oraz miejsc przygotowania 
posiłków (produkty do kuchni nie zawierają perfum).

Cechy

Właściwości

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego 
produktu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako 
specy�kacji produktu.

Domestos Toilet Limescale Remover jest preparatem do usuwania 
osadów z kamienia wapiennego z muszli klozetowych. Dzięki specjalnej 
formule szybko rozpuscza kamień, pozostawiając przyjemny zapach.

• silny preparat czyszczący
• gęsta postać produktu
• skutecznie usuwa plamy i osady kamienne z muszli klozetowych
• doskonale usuwa zanieczyszczenia z powierzchni wykonanych z 
  porcelany i glazury

Sposób użycia
Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej.
Muszlę klozetową spłukać wodą. ściskając łagodnie butelkę kierować 
strumień preparatu pod obrzeże muszli. Rozprowadzić produkt 
szczotką toaletową i pozostawić do zadziałania na 5-10 minut. Trudno 
usuwalny brud szorować szczotką, po czym spłukać powierzchnię 
wodą. W celu usunięcia kamienia wapiennego produkt należy 
pozostawić na powierzchni na 1-2 godziny.

Postać:    przeźroczysta, niebieska ciecz
Zapach:    charakterystyczny
Gęstość (20oC):   ok. 1,06 g/cm3

pH (koncentrat, 20oC):  ok. 0,7
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Sposób użycia c.d.

Warunki przechowywania

O.N.T. - Technologia Neutralizacji Zapachów

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w 
suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpo-
średnie działanie promieni słonecznych, unikać skrajnych temperatur. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności 
wymaganych przy pracy z preparatem Domestos Toilet Limescale Remover, ubocznych skutków stosowania, zasad 
udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie 
charakterystyki.

Domestos Toilet Limescale Remover zawiera wyjątkową technologię O.N.T., która skutecznie neutralizuje nieprzyjemne 
zapachy, pozostawiając na długo przyjemny i świeży zapach.
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UWAGA: Produkt można stosować na powierzchniach wykonanych z porcelany i glazury. Nie stosować raze z innymi 
preparatami zawierającymi aktywny chlor.
UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do 
Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.


