
SANITAČNÝ PLÁN
Oblasť Frekvencia 

čistenia Produkt Názov produktu Dávkovanie Návod na použitie Nebezpe- 
čenstvo

Verejné priestory a izby                            Strarostlivo si prečítajte inštrukcie na bezpečnosť povrchov uvedené v produktovom liste.

Podlaha, steny
(vrátane citlivých povrchov ako 
drevo, kameň)

Podľa prevádzkové-
ho poriadku C1  

koncentrát

Čistiaci prostriedok 
na podlahy  
a povrchy

2 L
pH 7,5

Výobok narieďte do rozprašovača alebo do 
vedra v dávkovacej stanici. Ovládač nastav-
te na príslušnú pozíciu C1.

Pri plnení nakloňte otvor nádoby s rozprašo-
vačom smerom ku stene, aby ste zabránili 
peneniu a vniknutiu do očí.

Dávkovanie:
Vo vedre: 2 ml/l (0,2%)
V rozprašovači: 20 ml/l (2%)
Automatický stroj na umývanie podláh: 0,6 
ml/l (0,06%)

Pri doporučenom  
riedení je bezpečný.

Koncentrát:

Spôsobuje vážne  
podráždenie očí.

Umývateľné nerezové,  
plastové, sklenené  
a keramické povrchy

Stoličky, stoly

Okná a zrkadlá

Dotykové plochy

Kľučky, vypínače,  
telefóny, ovládače,  
madlá

Podľa prevádzkové-
ho poriadku

C2  
koncentrát

Viacúčelový čistiaci 
prostriedok na 
lesklé povrchy

2 L
pH 10,65

Výobok narieďte do rozprašovača v dávko-
vacej stanici. Ovládač nastavte na príslušnú 
pozíciu C2.

Pri plnení nakloňte otvor nádoby s rozprašo-
vačom smerom ku stene, aby ste zabránili 
peneniu a vniknutiu do očí.

Dávkovanie:
V rozprašovači: 66 ml/l (6,66%)

Pri doporučenom  
riedení je bezpečný

Koncentrát:

Spôsobuje vážne 
poleptanie kože  

a poškodenie očí.  
Môže byť korozívna  

pre kovy.

Umývanie riadu  
na izbách

Podľa potreby Jar okamžitá pena 

na umývanie riadu

350 ml
pH 8,1 - 8,7

Bez riedenia - výrobok je pripravený  
na použitie.

Dávkujte podľa potreby.
Spôsobuje vážne  
podráždenie očí.

Kúpeľne a toalety                                        Strarostlivo si prečítajte inštrukcie na bezpečnosť povrchov uvedené v produktovom liste.

Vonkajšia časť  
toaletnej misy

Umývadlá a batérie

Sprcha, vaňa

Steny a podlaha  
kúpeľne

Podľa prevádzkové-
ho poriadku

C3  
koncentrát

Koncentrovaný 
prostriedok na 
čistenie kúpeľní

2 L
pH 2,2

Výobok narieďte do rozprašovača v dávko-
vacej stanici. Ovládač nastavte na príslušnú 
pozíciu C3.

Pri plnení nakloňte otvor nádoby s rozprašo-
vačom smerom ku stene, aby ste zabránili 
peneniu a vniknutiu do očí.

Dávkovanie pre rozprašovač:
Bežné čistenie: 50 ml/l (5%)

Pri riedení 5-10%

Spôsobuje vážne  
podráždenie očí.

Koncentrát:.

Spôsobuje vážne 
poleptanie kože  

a poškodenie očí.  
Môže byť korozívna  

pre kovy.

Vnútorná časť toaletnej misy

Podľa prevádzkové-
ho poriadku alebo 

pri zašpinení Mr. Proper 
Professional na 
čistenie toaletnej 
misy 

750 ml
pH 2,2

Bez riedenia - výrobok je pripravený na 
použitie.

Dávkujte podľa potreby. Spôsobuje vážne 
poleptanie kože  

a poškodenie očí. 
 Môže byť korozívna 

pre kovy.

Umývadlá, batérie,  
sprcha, vaňa 
(odstránenie vodného kameňa a 
usadenín)

Podľa potreby

Viakal Professional 
odstraňovač 
vodného kameňa

750 ml
pH 2,2

Bez riedenia - výrobok je pripravený  
na použitie.

Nastriekajte podľa potreby.
Spôsobuje vážne  
podráždenie očí. 

Dráždi kožu.

pH Neutrálny

Na odolné škvrny: Nechajte pôsobiť maximálne 15 minút, potom pred spláchnu-
tím dôkladne vyčistite kefou.
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