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Καθαριστικό χώρων υγιεινής με 
Formula υγιεινήςFormula υγιεινής
ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
TASONIL περιέχει: <5%anionic surfactants, perfumes
pH-valueapprox.0,5

ΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητες::::
Υψηλής απόδοσης όξινο καθαριστικό προϊόν έναντι όλων 
των ρύπων που προκύπτουν σε χώρους υγιεινής.  
Παράλληλα µε τη γρήγορη αποµάκρυνση καθηµερινών 
ρύπων, καθαρίζει εύκολα υπολείµµατα αλάτων, ουρόλιθο, 
σκουριά, υπολείµµατα τσιµέντου καθώς και επικαθήσεις 
αλάτων µε σάπωνες.  Η παχύρευστη σύνθεσή  του βοηθά 
στη γρήγορη και ολοκληρωµένη αποµάκρυνση ρύπων 
ακόµη και σε κάθετες επιφάνειες.  ∆ρα ως αποσµητικό 
χώρου, είναι κατασταλτικό µικροβίων και φροντίζει για το 
διαρκή αρωµατισµό του χώρου.  Για καθηµερινή 
συντήρηση χρησιµοποιείται σε µεγάλες αραιώσεις.  Είναι 
κατάλληλο ακόµη και για αρχικούς καθαρισµούς για 
αποµάκρυνση από ανόργανες επικαθήσεις.  ∆ίνει γρήγορα 
αστραφτερή γυαλάδα σε όλες τις επιφάνειες χωρίς να τις 
επηρεάζει.

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή ΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογής::::ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή ΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογής::::
Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που αντέχουν σε όξινα 
καθαριστικά στους χώρους υγιεινής όπως πλακάκια, 
επιχρωµιωµένες βρύσες, πορσελάνη, ανοξείδωτα, 
πλαστικό, βαµµένο αλουµίνιο (Eloxal) κ.λ.π.   Ιδανικό 
ειδικά για κοινόχρηστους χώρους υγιεινής µε µεγάλη 
κυκλοφορία.  Μην το χρησιµοποιείτε σε φυσική πέτρα 
(µάρµαρο) ή ευπαθές εµαγιέ.
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ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση::::
Για τον καθηµερινό καθαρισµό επιφανειών όπως π.χ. 
σφουγγάρισµα πλακιδίων αρκούν 10-20ml σε 8-10 λίτρα 
νερό.  Για περισσότερη βρωµιά και σε περιοχές µε σκληρά 
νερά σε χώρους υγιεινής αραιώνεται 1:10 έως 1:20 µε 
νερό, ή ακόµη και αυτούσιο για αρχικούς καθαρισµούς, 
αφήνετε για λίγο να δράσει και ξεβγάζετε µε καθαρό νερό.  
Σε περίπτωση εφαρµογής ως έχει, είναι δυνατή η 
πρόσβαση ακόµα και σε δύσκολα σηµεία, όπως π.χ. 
λεκάνη WC, χάρη στην πλάγια οπή στη φιάλη.

ΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξεις κατάκατάκατάκατά τητητητη χρήσηχρήσηχρήσηχρήση::::
Ερεθιστικό. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και δέρµα.
Συνιστάται η χρήση γαντιών όταν το προϊόν 
χρησιµοποιείται συµπυκνωµένο, διότι ερεθίζει το δέρµα. 
Μακριά από παιδιά Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, 
ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή . Αυτό το προϊόν 
προορίζεται για βιοµηχανική χρήση. Αυτό το υλικό και το προορίζεται για βιοµηχανική χρήση. Αυτό το υλικό και το 
δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται µε ασφαλή τρόπο σε 
ειδικούς κάδους απόρριψης. Σε περίπτωση κατάποσης 
ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν 
είναι δυνατό).

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 αφορά 
την συµπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον 
µπορούν να ζητηθούν. Το προϊόν προορίζεται για 
βιοµηχανική χρήση. Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει 
να απορρίπτονται µε ασφαλή τρόπο σε ειδικούς κάδους 
απόρριψης.
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