
 

 
 Kiehl-SanEco koncentrát 

Sanitární čistící prost ředek se sv ěží vůní 
 
Vlastnosti  
Rychle působící, aktivně čistící prostředek pro běžný každodenní úklid sanitárních prostor s dlouho přetrvávající  
svěží vůní k rychlému odstranění usazenin vápníku a na ně vázaných znečištění. Odpuzovací efekt spolehlivě  
zamezuje ulpívání vápníku na čištěných plochách, nová kombinace kyselin zaručuje vynikající čistící účinek.  
Receptura produktu vytvořená s ohledem na životní prostředí umožnila propůjčení evropské ekologické značky. 
Registrován dle RK. 
 
Složení (podle 648/2004/ES) 
Anionické tenzidy < 5%, neionické tenzidy 5 - 15%, organické kyseliny, vodou rozpustná rozpouštědla, barviva,  
vonné látky. 
Hodnota pH koncentrátu: cca 1                                                                hodnota pH pracovního roztoku: cca 2 
 
Oblast použití  
Použitelný na všechny plochy a předměty v sanitární oblasti, které jsou odolné kyselinám a vodě, jako např.  
armatury, umyvadla, vany, WC mísy se sedátky a kryty, dělící stěny s rámy, zrcadla, dlaždice apod. z emailu,  
keramiky, skla, hliníku, mosazi, chrómu, nerezu, umělé hmoty a laku. Není vhodný na povrchy, které obsahují  
vápník, jako např. mramor a betonové teracco. 
 
Použití  
1 dávka = 40 ml 
 

Příprava pracovního roztoku:  
a) 500 ml láhev až po rysku naplnit studenou vodou a přidat 
   1 dávku (1 dávkovací hlavici) z láhve koncentrátu Kiehl-SanEco. 
b) 500 ml láhev až po rysku naplnit studenou vodou a přidat 
   1 dávku ( 1 zmačknutí pumpy) Kiehl-SanEco koncentrátu pomocí  
    KIEHL dávkovacího systému (např. Dosi Express). 
c) 500 ml láhev naplnit pomocí KIEHL dávkovacího systému 
    (např. DosiJet, DosiStation). 
d) Dát 80 ml (2 dávky) k 8 litrům studené vody.  
 
Podle oblasti použití našroubovat pěnící nebo stříkací trysku. 
 
Běžný každodenní úklid p ěnovým post řikem:  
Pracovní roztok napěnit na plochu, hadřík nebo neabrazivní  
houbičku. Plochu vyčistit. Po krátké době působení důkladně opláchnout vodou. 
 
Běžný každodenní úklid st říkací lahví:  
Pracovní roztok nastříkat do WC mísy nebo pisoáru. Vydrhnout štětkou a po krátké době působení spláchnout. 
   
Vhodné také k jednostup ňovému a dvoustup ňovému vytírání.  
 

Spot řeba na m ² 
Čištění povrchů: 0,4 ml 
 
 

GHS 05, Nebezpečí (v koncentrátu);  
H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím  
vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,  
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Obsahuje: Lactic Acid (INCI).  
Nejde o spot řebitelský výrobek ve smyslu sm ěrnice 1999/44/ES ( článek 1).  
 

Balení  
4 x 1 litrová dávkovací láhev v kartonu výr. č. j 40 15 07 
3 x 2 litrová láhev v kartonu výr. č. j 40 15 08 
6 x 500 ml trychtýřové láhve (prázdné) s pěnovací hlavicí a stříkacím uzávěrem v kartonu výr. č. z 01 23 70 
 Chránit p řed mrazem! 
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Upozorn ění  
Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí.  
Díky vysoké koncentraci produktu se jej v porovnání s obvyklými  
(nekoncentrovanými) produkty spotřebovává jen omezené malé množství. 
Více informací najdete na webové stránce o ekoznačce Evropské unie:  
www.ecolabel.eu. Tenzidy jsou vyrobeny na bázi rostlinných surovin.  
Obalový materiál je recyklovatelný. 


