
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Vysoce koncentrovaný gel pro čistění toalet pro 
rychlé odstranění  močového a vodního kamene a 
dalších usazenin.

• Střední viskozita – lépe proniká do usazenin
• Dobrá přilnavost – působí i na vertikálních površích
• Svěží vůně – čistí a osvěžuje zároveň
• Vysoce koncentrovaný přípravek – hospodárnost použití
• Efektivní přípravek – šetří manuální práci

Toilet Cleaner je vysoce koncentrovaný přípravek splňující požadavky na použití v oblasti hygieny a sanity. 
Přípravek je ve formě gelu s výbornou přilnavostí, proniká i k usazeninám, které se nacházejí na svislých 
površích. 
Toilet Cleaner je vysoce účinný přípravek, který šetří manuální práci uživatele tím, že toaletu vyčistí, a odstraní z 
ní usazeniny močového a vodního kamene, atd.
Po použití zanechává přípravek dlouhotrvající svěží vůni. 
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Název Zkratka Balení Obj. číslo

Toilet Cleaner KTC 750 ml láhev 86470

TOILET CLEANER – čistič toalet

POKYNY

1. Aplikujte přípravek KENT Toilet Cleaner dovnitř záchodové mísy a pod její okraje lehkým stisknutím láhve. 
2. Nechte přípravek působit 5 - 30 minut v závislosti na intenzitě znečistění.
3. Tvrdé usazeniny odstraňte s pomocí kartáče.
4. Spláchněte čistou vodou.

V případě silného znečistění nechte přípravek působit přes noc, silné a tvrdé nečistoty pak odstraňte s pomocí kartáče a toaletu spláchněte 
čistou vodou.
Pozn.: Nepoužívejte na mramorové, břidlicové a smaltové poruchy citlivé na přípravky na bázi kyseliny.



Číslo výrobku: 86470

Název:                      Toiler Cleaner – čistič odpadů

Báze : čistící přípravek na bázi kyseliny

Vzhled/barva:         červená

Hustota: 1,117 g/ml

pH: 1

Ředění: nevztahuje se

Rozpustnost ve vodě: Ano

Aplikační teplota: 

VOC: neuvádí se, pod 3 %

Skladovatelnost: 24 měsíců

Celní tarifní kód: 3402 9090 

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

TOILET CLEANER – čistič toalet

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46

693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812

ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz


