
 
 

 Kiehl-SanEco concentrat 

Detergent sanitar cu miros proaspăt 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Proprietăţi 
Detergent intensiv, cu acţiune rapidă şi miros plăcut cu efect îndelungat, indicat pentru îndepărtarea  
rapidă a depunerilor de calcar şi a murdăriilor conţinute în aceste depuneri. Efectul hidrofob al  
produsului evită depuneri de calcar pe suprafeţe curăţate. Combinaţia nouă de acizi garantează  
o curăţire efectivă. Datorită proprietăţii ecologige, Kiehl-SanEco concentrat a obţinut semnul  
ecologic european. Totodată îndeplineşte condiţiile NE 1040, NE 1276, NE 1650 şi listei RK. 
 

Compoziţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside anionice < 5%, tenside neionice 5-15%, acizi organici, solvenţi solubili în apă, coloranţi,  
odoranţi (Limonene). 
Valoare pH (concentrat): ca. 1                                  Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 2  
 

Domeniul de întrebuinţare 
Pe toate suprafeţele şi obiectele rezistente la apă în domeniul sanitar cum ar fi armaturi, ghiuvete,  
cade de baie, vane de duş, vase WC cu capac, pereţi despărţitori cu rame, oglinzi, faianţă etc.,  
emailate, din ceramice, sticlă, aluminiu, alamă, cromură, inox, materiale plastice şi lăcuite.  
A nu se folosi pe suprafeţe calcaroase cum ar fi marmoră sau mozaic. 
 

Întrebuinţare 
Prepararea soluţie de întrebuinţare: 
a) Umpleţi un flacon de 500 ml aproape plin cu apă şi  
     adăugaţi 40 ml (1 cap de dozare) din produs. 
b) Dozaţi soluţia de întrebuinţare cu ajutorul staţiei de  
    dozare Kiehl într-un flacon de 500 ml.  
c) Umpleţi un flacon de 500 ml aproape plin cu apă şi  
    adăugaţi 40 ml din produs cu ajutorul sistemului de  
    dozare Kiehl-DosiExpress.  
În funcţie de modul de aplicare activaţi diuza de spumă  
sau diuza de sprayat a flaconului. 
Curăţenia de intreţinere prin spumare: 
Spumaţi soluţia de întrebuinţare pe suprafaţa de curăţat sau pe  
o lavetă sau pe un burete neabrasiv şi prelucraţi suprafaţa de curăţat.  
După un scurt timp de acţiune, clătiţi profund cu apă curată. 
Curăţenia de întreţinere cu flaconul de sprayat: 
Sprayaţi soluţia de întrebuinţare în vasul WC sau în urinale, prelucraţi  
bine cu peria şi lăsaţi  să acţioneze scurt timp, după care clătiţi bine cu  
apă rece. 
Se recomandă şi pentru curăţenia de întreţinere în una sau dauă etape. 
În funcţie de murdărie dozaţi pînă la 80 ml (2 capete de dozare) la 8 litri apă rece. 

SEMN ECOLOGIC UE 
 
 
 
 
 
Eliberat pentru produse şi servicii, 
care corespund pretenţiilor 
ecologige, a organizaţiei de 
eliberare a semnelor ecologice UE. 
Număr de registrare: DE/020/003 

• efect nociv redus 
asupra 
organismelor 
acvatice 

• substanţe 
dăunătoare reduse 

• mod de 
intrebuinţare 
explicit 

 

Aviz 
Dozarea exactă cu efect economic şi ecologic. 
A se ţine ferit de copii. 
A nu se amesteca cu alţi detergenţi. 
Datorită concentraţiei ridicate a produsului  
se necesisă cantităţi reduse în comparaţie cu  
alte produse mai diluate. 
Informaţii mai detailate despre semn ecologic 
găsiţi în internet, adresa:"http://europa.eu.int/ecolabel". 
Tenside produse pe bază de materii prime vegetale. 
Ambalajul este reciclabil.  
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Consum pe metru pătrat 
Curăţirea suprafeţelor: 0,4 ml 

 

Iritant 

În concentrat 

R 38 Iritant pentru piele. 
R 41 Risc de leziuni oculare grave. 
S 2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
S 26 În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. 
S 28 După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu multă apă. 
S 37 A se purta mănuşi corespunzătoare. 
S 24/25 Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. 
Conţine acid lactic. 

Ambalaj Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele 
CE/44/1999 Art. 1!  

Combiset 3x1 litri flacoane de dozare + 1x500 ml flacon de sprayat(gol) 
cu diusă de spumă şi diusă de sprayat / carton. 

Art.-Nr. j 40 15 09 

3x2 litri flacoane / carton Art.-Nr. j 40 15 08 
6x500 ml flacoane de sprayat cu diusă de spumă şi diusă de sprayat / carton. Art.-Nr. z 01 23 70 
Kiehl-DosiExpress 40 ml Art.-Nr. z 12 15 14 
Kiehl-Staţie de dozare  Art.-Nr. z 12 20 03 
 A se feri de îngheţ! 
 

Igiena-
sanitară 
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