
Koncentráció 

Szaniter tisztítás: 

Szórófejes palackban 

10-100% -os  

higításban, a 

használati útmutató 

szerint. 

Felmosáshoz: 

5 liter vízhez 25-50 ml-

t. 

5 liter koncentrátum= 

75 liter munkaoldat 

Termékleírás – Ipari felhasználás 

Ár: 5L  Nettó  2 699 Ft 1L Nettó     999 Ft

  Bruttó  3 428 Ft   Bruttó  1269 Ft



Alkalmazási terület 

A CLEANECO SZANITERTISZTÍTÓ cukornádból kivont cukortenzid 

tartalmának köszönhetően hatékonyan eltávolítja a vizesblokkokban 

keletkezett vízkövet és szappanlerakodásokat. Alkalmas konyhai és 

fürdőszobai felhasználásra egyaránt. Használhatja kerámia zománc, 

rozsdamentes, inox, műanyag, és üveg felületek, csaptelepek tisztítására, 

fürdőszobai és konyhai felmosásra is.  

Alkalmas rozsdamentes, króm anyagból készült liftek tisztítására, napi 

koszolódáson túl a zsíros szennyeződések, kéznyomok eltávolítására. 

Oktatási intézményekben krétatáblák tisztítására is javasoljuk.  

A mezőgazdasági eredetű alkoholtartalmának eredményeként 

csaptelepeknek, és az egyéb tisztított felületeknek magas fényt biztosít. 

Savakra érzékeny felületek (mészkő, márvány) tisztítására ne használja! 

A termékeink gyártásánál felhasznált természetes alapanyagoknak 

köszönhetően a koncentrátum, valamint munkaoldata a környezetben 

100%-ban lebomlik. 

Felhasználási javaslat 

A koncentrátum hígítása napi, szállodai, vendéglátóipari vagy intézményi 

felhasználás esetén 5-10%-ban (10 liter vízhez 0,5-1 dl koncentrátum) 

javasolt. Alkalmi- ill. nagytakarításnál, makacsabb vízkő- és 

szappanlerakódások, durvább szennyeződések esetén a szert 10-100%-os 

töménységben ajánljuk.  

A szert szórófejes palackba töltve 20 cm távolságból permetezze a 

tisztítandó felületre, majd hagyja hatni 0,5-2 percig, ezt követően öblítse le 

tiszta vízzel, vagy törölje le puha ronggyal. Használat előtt mindig 

végezzünk próbatisztítást egy kevésbé látható felületen. 



Felmosáskor 10 liter vízhez adjon 0,5-1 dl-t a koncentrátumból. 

Krétatáblák tisztításához a szert szórófejes palackból, teljes 

töménységben, 20 cm távolságból egyenletesen permetezzük fel a 

felületre, majd fél perces behatási időt követően föntről lefele haladva, 

vízszintes csíkokban vizes szivaccsal töröljük le. 

Liftek tisztításához készítsünk tálban vagy vödörben 10-15%-os 

munkaoldatot, majd puha rongyot a munkaoldattal nedvesítve töröljük át a 

felületet, majd száraz mickroszálas ronggyal vagy papírtörlővel töröljük 

csíkmentesen szárazra. 

Figyelmeztetések 

S2 Gyermekek elől elzárandó, S25 kerülni kell a szembejutást.  

Ne keverje más tisztító szerrel! Márvány, mészkő, tűzzománcozott felület 

tisztítására a tömény szert ne használjuk, mert azt károsíthatja. 

Összetétel 

Szerves savak <5%, nemionos felületaktív anyagok <5%, cukortenzid, 

illatanyag. Színezőanyagot nem tartalmaz! Környezetkímélő, biológiailag 

lebontható anyagokat tartalmaz. 



Cégünk célja, hogy termékeinket természetes alapanyagok hozzáadásával, 

környezetbarát eljárásokkal, hagyományos üzemi körülmények között, a 

termék előállítástól a palackozáson és a címkézésen át döntően emberi 

erőforrás alkalmazásával hozzuk létre. Fontosnak tartjuk, hogy a gyártási 

folyamaton túl a termék-előállításunkhoz szükséges alapanyagokat, 

műanyagáru és csomagolóanyagokat, valamint a nyomdai termékeket is 

magyar vállalkozói partnerektől szerezzük be. 

Magyar szakértelem, magyar kéz, magyar termék! 

Gyártja és forgalmazza 

CLEANECO KFT.  

1044 Budapest, Megyeri út. 51.

Tel.: 0630/6902384  

www.cleaneco.hu 




