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CA 10 C Основний санітарний засіб  для чищення
Прибирання туалету

Попередження
Це лише короткий посібник з використання! Перед використанням засобу для чищення прочитайте 
інформаційний бюлетень про продукт і дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки на етикетці продукту. 
Дотримуйтеся інструкції з дозування на етикетці продукту.
При недотриманні вказівок з техніки безпеки існує небезпека пошкодження предмету, що 
очищується, а також небезпека для користувача та інших людей.

Підготовка

1 A A Промити унітаз, видалити грубе 
забруднення.

Чищення

2 A B C Увага!
Небезпека ушкодження! Не 
використовувати санітарний засіб для 
чищення на чутливих до кислоти поверхнях! 
Заздалегідь замочувати насадку для щілин.
B Нанести основний санітарний засіб для 

чищення безпосередньо під обідок унітазу.
C Рівномірно розподілити санітарний 

основний засіб для чищення щіткою для 
чищення унітазу.

D Дати подіяти санітарному основному 
засобу для чищення.

Чищення
A B A Після часу дії очистити поверхню 

щіткою для чищення унітазу.
B Промити унітаз.
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CA 10 C Основний санітарний засіб  для чищення
Засіб для протирання з відром

Попередження
Це лише короткий посібник з використання! Перед використанням засобу для чищення прочитайте 
інформаційний бюлетень про продукт і дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки на етикетці продукту. 
Дотримуйтеся інструкції з дозування на етикетці продукту.
При недотриманні вказівок з техніки безпеки існує небезпека пошкодження предмету, що 
очищується, а також небезпека для користувача та інших людей.

Підготовка

1 A B C A Залити воду у відро.
B Дозувати засіб для чищення: 100 мл/л
C Додати мийній засіб у воду.

Чищення

2 A B C Увага!
Небезпека ушкодження! Не 
використовувати санітарний засіб для 
чищення на чутливих до кислоти поверхнях! 
Заздалегідь замочувати насадку для щілин.
A Звільнити поверхню від грубих 

забруднень. Попередньо достатньо 
зволожити стики.

B Нанести розчин засобу для чищення 
губкою або ганчіркою на поверхню і дати 
подіяти.

C Ретельно промити санітарний основний 
засіб для чищення, за потреби висушити/
полірувати поверхню.

Після завершення очистки

3 A B A Зібрати використані засоби для чищення в 
мішок для прання.

B Промити відро і висушити.
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CA 10 C Основний санітарний засіб  для чищення
Очищення підлоги

Попередження
Це лише короткий посібник з використання! Перед використанням засобу для чищення прочитайте 
інформаційний бюлетень про продукт і дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки на етикетці продукту. 
Дотримуйтеся інструкції з дозування на етикетці продукту.
При недотриманні вказівок з техніки безпеки існує небезпека пошкодження предмету, що 
очищується, а також небезпека для користувача та інших людей.

Підготовка

1 A B C A Вкласти у відро червоні мопи 
(10 - 15 шт.).

B Налити санітарний основний засіб для 
чищення на мопи. Дозування: 100 мл/л.
1 л розчину засобу для чищення / 
10 - 15 моп

C Щільно закрити кришку, обернути відро і 
дати розчину для чищення подіяти.

Чищення

2 A B C Увага!
Небезпека ушкодження! Не 
використовувати санітарний засіб для 
чищення на чутливих до кислоти поверхнях! 
Заздалегідь замочувати насадку для щілин.
A Закріпити мопу в тримачі.
B Нанести розчин засобу для чищення і 

дати подіяти.
C Нейтралізувати поверхню чистою водою, 

а потім воду зібрати.

Після завершення очистки

3 A B A Зібрати використані засоби для чищення в 
мішок для прання.

B Промити відро і висушити. При 
необхідності підготувати нові мопи.


