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 Duocit-eco 

Szaniter tisztító narancs illattal 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Tulajdonságok 
Narancs illatú szaniter tisztítószer tartós friss illattal. Mész- és kozmetikai cikkek  
mararadványainak gyors és higiénikus eltávolítására szaniter felületeken. A  
Duocit-eco rendszeres használata megakadályozza a mész-szerű larakódásokat  
és kíméli a megtisztítandó anyagokat és felületeket. A környezetkímélő kialakítás  
által a Duocit-eco elnyeri "Az Európai Unio Öko-címkéje"-t. 
 
Összetevők (a 648/2004/EK alapján) 
Anionos tenzidek < 5%, nem ionos tenzidek < 5%, szerves savak, vízbázisú  
oldószer, színező- és illatanyagok. 
pH-érték (koncentrátumban): kb. 2               pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 3 
 
Felhasználási terület 
Szaniter területen minden vízálló felületen és használati tárgyon alakalmazható  
mint pl.: mosdókagyló, fürdő- és zuhanyzókád, WC-csésze tetővel, keretezett 
választófalak, tükör, csempe és armatúrák stb. zománc, kerámia, üveg, alumínium, 
sárgaréz, króm, nemesfém, műanyag és lakk-ból. 
Nem alkalmazható mésztartalmú felületeken mint pl.: márvány és betonkő.  
 
Felhasználás 
Felülettisztítás / törlés: 
A szert hígítatlanul, nedves kendővel vagy nem karcoló szivaccsal  
vigyük fel, dolgozuk át a felületet, majd bő vízzel öblítsük ill.  
töröljük le. WC csészék tisztításánál a tisztítószert hígítatás nélkül  
spricceljük a perem alá, a WC-kefével dolgozuk át és rövid hatóidő  
után öblítsük le 
 
vagy 
 
1-2 spricnit adunk 4-8 liter hideg vízhez. 
Az oldatot szivaccsal, kendővel vagy mophuzattal vigyük fel 
és dolgozzuk szét, majd tiszta vízzel öblítsük ill. töröljük le. 

Anyagszükséglet / m² 
Felülettisztítás/törlés: 1-5 ml 
 
 

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! 

 

Kiszerelés 
6x1 literes flakon kartonban Cikkszám: j 40 18 01 
10 literes kanna Cikkszám: j 40 18 10 
200 literes hordó Cikkszám: j 40 18 72 
 

Szaniter 
tisztítás 
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AZ EURÓPAI UNIÓ ÖKO-CíMKÉJE 
 
 
 
 
 
 
Olyan áruknak és 
szolgáltatásoknak adományozva, 
amelyek megfelnek az EU öko-
címkéző rendszer 
környezetvédelmi előírásainak. 
Regisztrációs szám: DE/020/043 

• csökkentett káros 
hatás a vízi 
környezetre 

• felhasznált  
veszélyes anyagok 
csökkentése 

• egyértelmű  
felhasználási 
utasítások 

 

Egyéb utasítás 
A megfelelő adagolással költséget takaríthat meg, és védi a  
természetet. Gyermekektől távol kell tartani. 
Ne keverje a különböző tisztítószereket! 
A termék koncentrátum,  ezért kevés mennyiség is elegendő belőle. 
További információ az EU ökocímke-honlapján található: 
http://europa.eu.int/ecolabel. 
A tenzidek növény alapú nyersanyagokból vannak előállítva. 
A csomagolás újrahasznosítható. 
 


