ÖZELL‹KLER‹
• Mutfak ve banyo için çok amaçl› temizleyicidir.
• Mikrop öldürücü ve dezenfektand›r.
• Seramik, fayans ve derz dolgular›na zarar vermez.
• Zemin kirlili¤ine göre 15-20 m2/lt sarfiyatt›r.
• Fenol katsay›s› 4 olan Lime Cleaner hastane, otel, restaurant
gibi yerlerin kullan›m›na aç›k olan tuvalet ve lavabolar›nda 1/5
oran›nda su ile seyreltilerek püskertme, silme, paspaslama
ve f›rçalama yöntemi ile uygulan›r.
KULLANIM YERLER‹
• Lime Cleaner banyo, tuvalet, pisuvarlardaki istenmeyen
leke, koku ve kal›nt›lar› yok eder.
• Dezenfektan özelli¤i ile istenen sa¤l›kl› ve temiz ortam›
oluﬂturur.
• ‹natç› lekeleri, kolayl›kla yok eder, uygulanmas› kolayd›r.
• Ekonomiktir.
SORUMLULUK
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktad›r. Ürünün nerede ve nas›l
kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l› öneriler d›ﬂ›ndaki ve/veya hatal›
kullan›mlardan dolay› oluﬂabilecek sonuçlardan dolay›
sorumluluk kabul edilmez. Bu teknik doküman yenisi
bas›l›ncaya kadar geçerli olup, eski bas›mlar› hükümsüz
k›lar (08/2010).

Barkod

Lavabo ve tuvaletlerde; kireçlenme,
yeﬂerme ve pis kokulara asla izin
vermeden temizleyen kuvvetli bir
mikrop öldürücü dezenfektand›r.
Tuvaletleri ve banyolar› sa¤l›kl› ve
temiz tutar.
UYGULAMA
Lime Cleaner hastane, otel, restaurant gibi yerlerin kullan›m›na
aç›k olan tuvalet ve lavabolar›nda 1/5 ile 1/10 oran›nda su ile
seyreltilerek püskürtme, silme, paspaslama ve f›rçalama
yöntemiyle uygulanabilir. Plastik eldiven kullan›lmas› önerilir.
TÜKET‹C‹N‹N D‹KKAT‹NE
• Solüsyonun metal donan›mlara temas etmemesine dikkat
ediniz.
• Lime Cleaner kullan›rken baﬂka bir kimyasal ile kesinlikle
kar›ﬂt›rmay›n›z.
• Lauril dimetil benzil amonium chlorid içerdi¤inden kuvvetli
bir dezenfektand›r.
• Yutuldu¤u taktirde kusmaya zorlamay›n 3-4 bardak su için
ve hemen doktora baﬂvurun.
• Buhar›n› veya duman›n› solumay›n›z.
• Göz, deri ve giysilere temas ettirmeyiniz.
• Gözle temas halinde bol su ile y›kay›n ve hemen doktora
baﬂvurun.
• Çocuklar ve hayvanlar›n ulaﬂabilece¤i yerlerden uzak tutunuz.
• ﬁiﬂe her kullan›mdan sonra s›k›ca kapat›lmal› ve saklama
için sadece ürünün orjinal ﬂiﬂesi kullan›lmal›d›r.

Gözlük
Kullan›n›z

Eldiven
Kullan›n›z

Tahriﬂ
Edicidir

Fayans, seramik ve derz dolgular›nda
mükemmel temizlik için...

