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Product description

Innovative Hygiene.

pearlSHINE perlGLANZ

Ph-value

pH-стойност

Field of application/use

For the use in lavatories, urinals and the whole sanitary rooms. Leaves a

streak-free surface, therefore no dry wiping is necessary. Regular use

prevents the emergence of black mould. Premoisten tile joints before

spraying.

Течен почистващ препарат за ежедневно почистване на санитарни

помещения. Лесно премахва отлагания от варовик, замърсявания и

утайки. С дезинфекциращо действие и уникален перлен ефект.

Описание на продукта

За тоалетни, писоари и санитарни помещения. Не оставя следи от

капки след себе си, поради което не е необходимо подсушаване. При

редовна употреба предотвратява образуването на плесени.

Предварително накисване при почистване на плочки.

Приложение/области на приложение

Liquid sanitary cleaner for daily maintenance cleaning. Easily removes lime,

soilings and sediments. Provides disinfection and a unique pearling effect.

Dosage

Apply pearlSHINE undiluted, let it dry in for a short time, clean and rinse off

thoroughly with water. Antibacterial floor cleaning: dilute 700-1400 ml with

10 l water and let it penetrate 5 min. Floor cleaning: dilute 350 ml with 10 l

water.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 4440100211

Art.-No. 4440100208

10 kg canister

6 x 1 kg system bottle

Use the sanitary cleaner safely. When handling chemicals apply standard

safety measures. Read product characteristics before use. Keep away from

children.

Storage

Keep container closed and store at room temperature.

Europallet

60 canisters, 10 kg

342 system bottles, 1 kg

Референции

За основно почистване на упорити отлагания ( напр. уринати ) ние

препоръчваме UROPHEN (4440100308).

In case of persistent sediments (e.g. urine stone) we recommend 

UROPHEN (4440100308).

References

Евро пале

60 туби, 10 кг.

342 бутилки, 1 кг.

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при 

стайна температура, за да запазите качеството на продукта. 

Съхранение

Използвайте perlGLANZ неразреден. Оставете да подейства за

кратко и изплакнете обилно с вода. За антибактериално почистване

разредете 700-1400 мл. в 10 л.вода и оставете да подейства 5 мин. За

почистване на подове - смесете 350 мл. с 10 л. вода.

Дозиране

Арт. № 440100211

Арт. № 440100208

Съдържание на опаковката

Използвайте санитарните почистващи препарати безопасно.

Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химикали.

Винаги четете информацията за продукта и етикета преди

употреба.  Да се съхранява далеч от деца.

Инструкция за безопастност

10 кг. туба 

6 x 1 кг. Бутилка
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