Patronal
Szaniter tisztítószer védő formulával
Tulajdonságok
Savtartalmú, kellemes illatú, intezív tisztítószer, a mészkőlerakódások és az abban kötött
szennyeződések gyors eltávolítására. Különösen ajánljuk olyan vízkeménységű helyeken, ahol a
vízkőlerakódás komoly gondokat okoz.
A termék RK által -a következő fertőtlenítő hatóanyagaival, EN 1040 (tisztán) és EN 1276bejegyzett.
Vízkő-, szennyeződés- és víztaszító hatású, ami az ápoló-védő formulának köszönhető.
A Patronal előírásnak megfelelő használata, egy felületvédő és víztaszító filmet eredményez. Ez a
védőfilm nagymértékben akadályozza a mész és az egyéb szennyeződések lerakódását, és
megakadályozza a krómos szaniter berendezések rozsdásodását is.
Csökkenti a tisztítás gyakoriságát – időt megtakarító szaniter tisztítás.
Az ádoló-védő formula védi a kezet a sav hatásától.
Kellemesen alkalmazható az ápoló-védő formulának köszönhetően.
A termékben található tenzidek 90%-a lebontható.

Összetevők
Nem ionos és kationos tenzidek, nem szerves savak, vízbázisú oldószerek, korróziógátlóanyag,
ápolóhatású összetevők, illat- és színezőanyag.
pH érték (koncentrátumban): kb. 1
pH érték 1%-os oldatban: kb. 2

Felhasználási terület
Felhasználható: sav- és vízálló felületeken, illetve az alábbi anyagokból készült szaniter tárgyakon:
kerámia, kő, porcelán, króm, nemesfém, fém, műanyagakril, üveg, akrilüveg. Alkalmas fali- és
padlócsempék, kádak, szerelvények, zuhanykabinok, WC csészék, piszoárok stb. tisztítására is.
Figyelem! Ajtókilincsek és WC ülőkék, melyek poliamidból készültek, vagy poliamidot tartalmaznak,
illetve zománcozott kádak/medencék és mésztartalmú felületek (márvány), a sav hatására
megroncsolódhatnak.

Felhasználás
Az első tisztítás előtt vizsgáljuk meg a felület savállóságát a megfelelő oldat segítségével.
Szaniter felülettisztítás:
A Patronal-t higítatlanul, vagy higítva (2-3 fújás / 4 literes vödörbe)
vigyük fel a felületre. Dolgozzuk szét a felületen. Rövid ideig hagyjuk
hatni, aztán vízzel öblítsük le.
A WC-k és a piszoárok esetében spricceljünk a perem alá,
WC kefével terítsük szét, majd öblítsük le.
A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősségget nem
vállalunk.

Anyagszükséglet / m²
Felülettisztítás: 5 ml
Szaniter karbantartó tisztítás: 0.6 ml

Kiszerelés
6 x 1 literes adagolóflakon kartonban
1 x 10 literes kanna
1 x 200 literes hordó

Cikkszám: j 40 08 01
Cikkszám: j 40 08 10
Cikkszám: j 40 08 72
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