
Obszar stosowania
Do skutecznego czyszczenia wszystkich materiałów kwasoodpornych w pomieszczeniach 
sanitarnych i wilgotnych.

Sposób stosowania
Czyszczenie armatur, elementów wyposażenia, ścian, podłóg i ceramiki WC. Stosować 
wyłącznie za pomocą oryginalnych dozowników DR.SCHNELL.
Do czyszczenia podtrzymującego należy stosować 0,05 % - 0,1 % w zależności od 
 zanieczyszczenia. Po każdym zastosowaniu spłukać czystą wodą.

Właściwości produktu
• 80 % mniej odpadów opakowaniowych**
• Znacznie mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową i niższe koszty

transportu
• 2000 litrów roztworu czyszczącego z jednego lira koncentratu
• Pięciokrotnie wyższa wydajność dzięki ultrakonzentratowi**
• Korpus butelki z materiału w 100 % pochodzącego z recyklingu
• Stosować wyłącznie za pomocą oryginalnych dozowników DR.SCHNELL.

Wskazówka 
przed naniesieniem środka podnieść całą klapę sedesową. Spoiny i armatura nieodporne 
na kwasy muszą być przed czyszczeniem zawsze wstępnie zmoczone wodą. Po umyciu 
podłóg, ścian i wyposażenia zawsze należy spłukać je czystą wodą.
Przed rozpoczęciem właściwej pracy sprawdzić w niewidocznym miejscu tolerancję 
materiałową. Całkowicie opróżnione opakowania należy przekazać do systemu recyklingu. 
Resztki utylizować zgodnie z przeznaczeniem.

Środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych 
i usuwania kamienia

Niniejsza instrukcja została sporządzona wg naszej 
najlepszej wiedzy i doświadczeń, nie może być jednak 
źródłem żadnych zobowiązań i roszczeń kierowanych przez 
użytkowników. Szczegółowe informacje na temat produktu 
zawarte są w karcie charakterystyki.   PL  1219

 * Bilans CO2 produktów Ecolution został określony 
przez Climate Partner zgodnie z protokołem GHG 
Protocol Product Life Cycle Cycle Accounting and 
Reporting Standard i zrekompensowany przez 
wsparcie projektu ochrony klimatu certyfikowanego 
zgodnie z Gold Standard. Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć na stronie: 
www.climatepartner.com/13351-1906-1001. wytwor-
zony podczas utylizacji produktu nie został obliczony 
konkretnie, ale został uwzględniony przy określaniu 
bilansu CO2 produktów Ecolution łącznie z innymi 
możliwymi wątpliwościami, poprzez zryczałtowaną 
dopłatę w wysokości 20%.

 ** Dzięki pięciokrotnie wyższemu stężeniu produktu i 
tym samym 5 razy większej wydajności w porówna-
niu z butelką o pojemności 1 litra DR.SCHNELL z 
silnym koncentratem
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Informacje techniczne
Karton 4 butelek à 1 l nr art. 31210

RĘCZNY SPRYSKIWACZ 
ECOLUTION-CZERWONY
Karton 4 butelki à 500 ml (puste)  nr art. 31205

Wymienna głowica spryskiwacza 
ECOLUTION-CZERWONY  nr art. 94663


