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Środek do mycia łazienek,
kabin prysznicowych,
umywalek, kamień i rdza 5l
Enzim
Cena brutto

73,49 zł

Cena netto

59,75 zł

Dostępność

Towar w stałej ofercie

Czas wysyłki

2-4 dni robocze

Numer katalogowy

E415

Opis produktu

Enzim E415 preparat do mycia łazienek, kabin
prysznicowych, umywalek, WC Toilet Cleaning
System HD
Poziom czystości i standard wyposażenia łazienki, zwykle stanowią o renomie danej firmy, a zwłaszcza hotelu. Nic tak nie
irytuje gości, jak brudna łazienka i zanieczyszczona powierzchnia toalety. Firma Enzim wychodzi naprzeciw takim problemom i
proponuje jedynie sprawdzone rozwiązania, oparte o najwyższej jakości produkty czyszczące.
Enzim E415 w specjalnej butelce dozującej, to jedna z propozycji producenta, która ma znaczący wpływ na higienę łazienki.
Płyn myjący usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia organiczne, jak i nieorganiczne. Świetnie nadaje się do mycia kabin
prysznicowych z resztek mydła i szamponów. Po za tym środek Enzim E 415 zalecany jestdo mycia umywalek, muszli
klozetowych, pisuarów, glazury ściennej i podłogowej, armatury łazienkowej.
W dodatku płyn Enzim gwarantuje doskonałą czystość i działanie antybakteryjne. Usuwa kamień i rdzę w łazience ,
pozostawiając przyjemny zapach. Koncentrat Enzim E 411 Toilet Cleaning System HD przeznaczony jest do utrzymywania w
czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów w łazienkach odpornych na działanie kwasów.

Główne cechy produktu:

Opakowanie: 5l
Preparat w postaci koncentratu
Ekonomiczny w użyciu
Przeznaczony do muszli WC,bidetów,armatury łazienkowej, pisuarów, umywalek, kabin prysznicowych
Skutecznie usuwa kamień, rdzę i osady z mydła
Zalecany do mycia armatury łazienkowej
Posiada właściwości antybakteryjne
Pozostawia przyjemny zapach
pH 2
Dostępne również opakowanie 1l z dozownikiem
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Sposób użycia:

Mycie ręczne codzienne: w zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 60 ml do 180* ml preparatu
na 10 litrów wody lub 60 ml* na 0,5 litrowy spryskiwacz. Umyć powierzchnię, odczekać i zebrać rozpuszczony brud.
Mycie ręczne gruntowne: nanieść nierozcieńczony środek na mytą powierzchnię, odczekać ok. 5-10 min. i spłukać.

Skład:
Kwas ortofosforowy 15-30 %, kwas sulfamidowy 5-15 %, niejonowe środki powierzchniowo-czynne
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