
neutral

неутрален

Product description

Innovative Hygiene.

blueMARINES blueMARINES

Ph-value

pH-стойност

Field of application/use

Slow and residueless-dissolving, pressed cymbal stones for urinals.

Бавно разтварящи се, пресовани кубчета за писоар. Премахват и
предотвратяват развитието на неприятни миризми с помощта на
положителни микроорганизми. Както в самия писоар, така и в
тръбопровода. Предотвратяват образуването на варовик и
ароматизират, докато напълно се разтворят с приятен, фин, свеж
аромат.

Описание на продукта

Бавно разтварящи се, пресовани кубчета за писоар.
Приложение/области на приложение

Slow and residueless-dissolving, pressed cymbal stones for urinals.

Eliminate and prevent the development of unpleasant odors with the help of

positive microorganisms. Both in the urinal itself, as well as in the pipeline.

Prevents the formation of limescale and exude until completely dissolved a

pleasant, subtle fresh scent.

Dosage

Place 1 urinal stone on a urinal insert, per urinal.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 44402004336 x 1 kg can

-

Storage

Keep container closed. Store at room temperature to retain product quality.

Europallet

288 pieces

Референции
Идеален в комбинация с артикул номер 4120302200 подложка за писоар.Perfectly suitable for the use together with the art. no. 4120302200 urinal 

insert.

References

Евро пале
288 Броя

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при 
стайна температура, за да запазите качеството на продукта. 

Съхранение

1 кубче за една подложка за писоар.
Дозиране

Арт. № 4440200433
Съдържание на опаковката

-

Инструкция за безопастност

 6 х 1 кг кутия
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acidic

киселинен

Product description

Innovative Hygiene.

UROPHEN UROPHEN

Ph-value

pH-стойност

Field of application/use

For the basic cleaning of toilets, urinals and sanitary areas. Easily removes

strong soilings and residues (lime, urine stone, rust). Durably prevents the

formation of unpleasant odours. Premoisten tile joints before spraying. Do

not use on fittings and chromed surfaces.

Мощен почистващ препарат за санитарно почистване на основата на
метансулфонова киселина.

Описание на продукта

За основно почистване на тоалетни, писоари и мокри помещения. С
лекота отстранява силните замърсявания и отлагания (варовик,
урина, напластявания). Предотвратява образуването на неприятни
миризми. Предварително накисване при почистване на плочки. Не
използвайте за почистване на арматура или хромирани повърхности.

Приложение/области на приложение

Powerful sanitary cleaner based on methane sulfonic acid.

Dosage

Apply UROPHEN undiluted, let it dry in for a short time, clean and rinse with

plenty of water.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 4440100311

Art.-No. 4440100308

10 kg canister

6 x 1 kg system bottle

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product

characteristics before use. Keep away from children.

Storage

Keep  container closed. Store at room temperature to retain product quality.

Europallet

60 canisters, 10 kg

342 system bottles, 1 kg

Референции
За ежедневна поддръжка препоръчваме  perlGLANZ (4440100208).For daily cleaning we recommend pearlSHINE (4440100208).

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 UROPHEN неразреден, оставете да подейства за кратко
време, след което изплакнете обилно с вода.

Дозиране

Арт. № 4440100311
Арт. № 4440100308

Съдържание на опаковката

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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For a stronger fragance and cleaning of the urinals at the same time we

recommend urinal cubes.

Outer carton

72 72

Опаковъчен картон

Евро пале
51845184

Europallet

Съхранение

1 бр. Арт. № 4120302200

За силно ароматизиране и едновременно почистване на писоари
препоръчваме кубчета за писоар.

Съхранявайте при стайна температура, за да запазите качеството 
на продукта. 

Референции

Storage

References

Art.-No. 41203022001 piece

Store at room temperature to retain product quality.

Съдържание на опаковката

подложка за писоар

Field of application/use

Prevents the clogging of urinals e.g. by cigarettes and similar.

Gives off a pleasant scent for weeks and neutralizes unpleasant odours.

Гумена подложка за писоар.
Описание на продукта

Packaging units

Bild Feld1

Product description

Innovative Hygiene.

urinal insert

Предотвратява запушването на писоара с цигари и др. Оставя
дълготраен аромат на зелени ябълки и неутрализира неприятните
миризми.

Приложение/области на приложение

urinalINSERTS: Plastic inserts for urinals.
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