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Καθαριστικό για χώρους υγιεινής

ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
Το SANOR PLUS περιέχει λιγότερο από 5% μη ιονικά 
τασιενεργά, οργανικά και ανόργανα οξέα, χρώμα και 
άρωμα.  
PH:~ 0,5 – 1

ΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητες::::
Καθαρίζει εύκολα παλιές βρωμιές όπως παλιά άλατα, 
σκουριά και υπολείμματα σαπουνιού.  Έχει πολύ καλή 
σύνθεση με άριστες ιδιότητες ώστε να μην αφήνει γραμμές 
και θαμπάδες. Τα οξέα που περιέχει είναι βιολογικά 
διασπώμενα.  Αφήνει ένα υπέροχο άρωμα που αρωματίζει 
με απαλή αίσθηση φρεσκάδας. Πλεονεκτεί όταν 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύστημα QUICK & 
EASY.    

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή ΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογής::::
Χρησιμοποιείται σε μπάνια και WC.

ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση::::ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση::::
Είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες ανθεκτικές στα 
οξέα που υπάρχουν στους χώρους υγιεινής όπως 
νιπτήρες, σε πορσελάνες, ανοδιωμένα μέταλλα, 
ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικά, πέτρινα, ελαστικά κ.λ.π.  
Είναι ειδικά κατάλληλο για χώρους υγιεινής που 
χρησιμοποιούνται καθημερινά. Μην το χρησιμοποιείται σε 
φυσική πέτρα όπως μάρμαρο ή σε άλλες επιφάνειες 
ευαίσθητες σε οξέα.
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ΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξεις κατάκατάκατάκατά τητητητη ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση::::
Συνιστάται να φοράµε γάντια όταν χρησιµοποιούµε 
SANOR PLUS.. Μην το χρησιµοποιείτε σε µάρµαρο, 
νάιλον και σε άλλες επιφάνειες οι οποίες δεν αντέχουν στα 
οξέα.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε πολύ καλά με 
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φοράτε 
κατάλληλη προστασία ματιών/προσώπου.  Σε περίπτωση 
ατυχήματος ή αν δεν αισθάνεστε καλά, ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.  Αποφύγετε την 
επαφή με υφάσματα, μάρμαρα και εμαγέ.  Σκουπίστε τους 
λεκέδες με νωπό πανί.  Περισυλλέξτε όσο προϊόν έχει 
εκχυθεί.  Κρατήστε το προϊόν σφιχτά κλειστό, στεγνό και 
μακριά από παιδιά.

ΟικολογίαΟικολογίαΟικολογίαΟικολογία::::
Το προϊόν αυτό υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας 
περιβάλλοντος από απορρυπαντικά  και καθαριστικά, 
καθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιμότητα των 
πρώτων υλών.   Για περισσότερες πληροφορίες όσο πρώτων υλών.   Για περισσότερες πληροφορίες όσο 
αφορά την συμπεριφορά του προϊόντος  προς το 
περιβάλλον μπορούν να ζητηθούν. Το προϊόν προορίζεται 
για επαγγελματική χρήση.
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