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INFORMACJE O PRODUKCIE
COVIL® SANI - PERL
Środek dezynfekujący do czyszczenia urządzeń sanitarnych z efektem lotosu

Nr artykułu: 234
WŁAŚCIWOŚCI:
COVIL SANI-PERL jest silnym, dezynfekującym środkiem do czyszczenia urządzeń sanitarnych; nie
szkodzi płytkom kwasoodpornym, glazurowanej porcelanie, płytkom, ceramice, kafelkom glinianym,
chromowi, umywalkom i sedesom, armaturze chromowanej, tworzywom sztucznym oraz stali
szlachetnej. Nie nadaje się do czyszczenia armatury ocynkowanej!
COVIL SANI-PERL nie zawiera kwasu solnego ani siarkowego, jest nietrujący, biodegradowalny.
COVIL SANI-PERL rozprzestrzenia przyjemny zapach i powoduje, że woda i bród spływają kroplami z
powierzchni (efekt lotosu) – bez polerowania!
COVIL SANI-PERL posiada działanie dezynfekujące, hamujące rozwój mikroorganizmów
chorobotwórczych, uniemożliwiając dzięki temu powstawaniu plam od pleśni.

ZASTOSOWANIE:
W hotelach, schroniskach młodzieżowych, przedszkolach, szkołach i uniwersytetach, domach spokojnej
starości, szpitalach, sklepach/zakładach mięsnych, mleczarniach, stołówkach, kuchniach, browarach,
rzeźniach, saunach, pływalniach otwartych i halowych, publicznych urządzeniach sanitarnych, studiach
fitnessu, klubach sportowych, domach towarzystwa/stowarzyszeń, zakładach przemysłowych, zarządach
miejskich, halach sportowych, łaźniach termicznych, domach towarowych itd.
COVIL SANI-PERL czyści w dużej mierze samoczynnie prysznice, wanny do kąpieli, płytki, umywalki,
armaturę, pisuary, toalety, głowice natrysków, umywalki ze stali nierdzewnej, podłogi kamienne,
zmywalne płyty betonowe itd.
COVIL SANI-PERL usuwa osady wapienne, resztki mydła, osady kamienia moczowego i pozostałe
zabrudzenia w pomieszczeniach sanitarnych oraz wszędzie tam, gdzie musi być usunięty kamień
wapienny. COVIL SANI-PERL działa dezynfekująco, uniemożliwiając dzięki temu powstawaniu plam
od pleśni!

DOZOWANIE:
Do czyszczenia konserwującego wymieszać COVIL SANI-PERL z wodą w proporcji 1:10, następnie
spryskać powierzchnie przeznaczone do czyszczenia, wytrzeć gąbką lub czymś podobnym i spłukać
czystą wodą. W przypadku opornych zabrudzeń (np. kamień moczowy) można używać COVIL SANIPERL bez rozcieńczania.
COVIL SANI-PERL nadaje się do czyszczenia ręcznego we wszystkich instalacjach sanitarnych, do
ścierania na mokro i do spryskiwania, jako idealna pielęgnacja toalet poprzez wycieranie.
W celu uzyskania jak najbardziej ekonomicznego przyrządzania polecamy nasze urządzenie do mieszania
Mix-Gerät.
Zarządzający spółką: Heinz Macierzynski, Rejestr Handlowy Dział B nr 3457, Sąd Rejonowy w Böblingen, NIP: DE146151251
Nasze wskazówki dotyczące techniki stosowania opierają się na podstawowych badaniach laboratoryjnych oraz na doświadczeniu z praktyki. Ze
względu na różnorodność warunków zastosowań udzielone porady i zalecenia pozostają jednakże niewiążące.

