Czyszczenie i pielęgnacja sanitariatów
Produkty PREMIUM nr 1 – materiały, aplikacja i dozowanie
Premium Nr 1 Czyszczenie sanitariatów
• czerwony – kolor kodujący • antybakteryjny, usuwający tłuszcz i osady wapienne
classic/plus
• wartość pH – ok. 1

• na liście RK

Dozowanie produktu:
Niewielkie zabrudzenia - 40 ml na 8 litrów wody (0,5% roztwór).
Przy dużych zabrudzeniach użyj 100 ml na 4 litry wody (2,5% roztwór) lub koncentratu
oraz gąbki czyszczącej
UWAGA! Kiedy stosujesz koncentrat, zakładaj przed przystąpieniem do pracy wymaganą odzież i akcesoria ochronne!
Nigdy nie używaj środków do czyszczenia sanitariatów na nieodporne na działanie
kwasów, delikatne powierzchnie takie jak: marmur, terazzo, kauczuk, linoleum, drewno.

Używać żółtego wiadra
20 ml na 4 litry zimnej wody

Używać czerwonego wiadra
40 ml na 4 litry wody

Do sanitariatów

OPCJA:
Czyszczenie metodą spray !

Do sanitariatów

Żółta wilgotna ściereczka do:

Czerwona wilgotna ściereczka do:

Wszystkie powierzchnie, które mają
kontakt z dłońmi:
włączniki światła, klamki do drzwi
ścianki działowe, lustra, umywalki,
armatura, dozowniki, spłuczki WC
grzejniki, kosze na odpady.

deski sedesowe, WC, pisuary,
pojemnik na szczotkę do WC,
systemy odpływowe

Ciśnieniowy opryskiwacz 1,5L w kolorze
czerwonym – roztwór 1-10 %
Używaj tylko spryskiwaczy
pianotwórczych.
Unikaj rozpylaczy.

Do czyszczenia WC zawsze
zakładaj rękawice ochronne
Kiedy skończysz pracę –
wyczyść je i wysusz oraz
przewiń na drugą stronę
Prawidłowo!

Nieprawidłowo!
(efekt “piłki”)

Rodzaje zanieczyszczeń

Widoczne zanieczyszczenia

Widoczne zanieczyszczenia

Niewidoczne zanieczyszczenia

Niewidoczne zanieczyszczenia

Ślady palców

Smugi

Bakterie, wirusy

Nieprzyjemne zapachy

W wyniku stykania się brudnych dłoni z powierzchnią.

Pozostałości po środkach
czyszczących wynikające
z niewłaściwego czyszczenia
Osady wapienne i mydlane.

Szczególnie powierzchnie
mające bezpośredni kontakt
ze skórą.

Pochodzące z:
- syfonów,
- odpływów brodzików, umywalek i wanien
- kratek ściekowych

Otwórz drzwi i przewietrz
pomieszczenie

Użyj akcesoriów do przytrzymania drzwi

Skontroluj wzrokiem pomieszczenie od góry do dołu

Sprawdź stan wywietrzników
i klimatyzacji

Usuń pajęczyny

Użyj ręcznego, akrylowego
mopa

Użyj rękawic ochronnych

Zachlapane fragmenty ścian codziennie. Wszystkie części ścian
1 x na tydzień

Wilgotna żółta ściereczka – złożona na 4 części (8 stron)

Przetrzyj na wilgotno klamki
(zewn. i wewn.) – usuń ślady po
palcach

Wyczyść włączniki światła i ich
najbliższe otoczenie

Wyczyść dokładnie lustra.
Szczególnie zachlapane powierzchnie

Armatura prysznicowa – dokładnie wyczyść i usuń resztki wody

Spryskaj czystym Premium nr 1
wytrzymałą gąbkę lub białą piankę

Usuń osady wapienne z prysznica. Wyczyść dokładnie nie
pozostawiając śladów

Usuń osady wapienne z armatury

Przemyj gruntownie na wilgotno. Usuń wszystkie pozostałości
osadów wapiennych i mydła

Wyczyść dokładnie poniżej

Usuń odpady z kosza i załóż
nowy worek

Uzupełnij dozownik ręczników
papierowych

Uzupełnij dozownik mydła.
Wyczyść wszystkie ślady i pozostałości mydła

Wyczyść dozownik papieru
toaletowego.
Dołóż nową rolkę.

Wyczyść dokładnie przyciski
spłuczki do WC

Wyczyść sensory spłuczek do
pisuarów

Wyczyść szczotkę do WC

Użyj czerwonej gąbki lub białej
pianki. Na mokrą gąbkę lub piankę dodaj środek Premium nr 1

Wilgotna czerwona ściereczka –
złożona na 4 części (8 stron)

Wyczyść pojemnik na szczotkę
do WC

Użyj butelki ze spryskiwaczem

Wyczyść z każdej strony deskę
sedesową

Wyczyść pisuar z każdej strony
i spłucz powierzchnię wodą

OPCJA: Użyj wilgotnego mopa
z mikrofazy

Podłogi, narożniki, ściany dokładnie wyczyść wilgotnym
mopem lub ściereczką

Uzupełnij wkłady do dozowników

Dla kontroli zapachów dodaj
wodę do systemu odpływowego

Wodę, którą dolewamy do systemu odpływowego można uzupełnić o produkt OroSept K

Aplikacja 1 tabletki WC TABS raz na tydzień do WC
i pisuarów - chroni przed nadbudową osadów
urynowych i wapiennych

