
 
 

 Kiehl-SanEco Koncentrát 

Sanitárny čistiaci prostriedok so sviežou vôňou 
 
Vlastnosti 
Bežný každodenný sanitárny čistiaci prostriedok s rýchlym účinkom a dlhotrvajúcou čerstvou vôňou, je určený na rýchle 
odstránenie vápenných usadenín a na ne viazaných nečistôt. Vďaka efektu odpudzovania vody na vyčistených povrchoch 
zabraňuje ďalšej tvorbe vápenných usadenín. Nová kombinácia kyselín zaručuje mimoriadnu účinnosť. Vďaka šetrnosti voči 
životnému prostrediu sa mu prideľuje vyznamenanie "Za európske životné prostredie". Zodpovedá požiadavkám EN 1040, 
EN 1276 a EN 1650.   
 

Zloženie (podľa 648/2004/EK) 
Anionické tenzidy < 5%, neionické tenzidy 5-15%, organické kyseliny, rozpúšťadlo na vodnej báze, farbivá,  
vonné látky (Limonene). 
pH-hodnota (koncentrátu): cca. 1                                           pH-hodnota (roztoku priprav. na použitie): cca. 2 
 

Oblasť použitia 
Môže sa použiť v sanitárnej oblasti na všetky povrchy a predmety odolné voči vode, ako sú napr.: umývadlá, vane, vane 
sprchovacích kútov, WC misa spolu s príklopom, prepážka s rámom, zrkadlá, obkladačky a armatúry. Môže sa použiť na 
povrchy zo smaltu, keramiky, skla, hliníka, mosadze, chrómu, ušľachtilých kovov, plastu a lakované povrchy. Nemôže sa 
použiť na povrchy s obsahom vápenca, ako je napr.: mramor a kameňobetón. 
 

Použitie 
Príprava roztoku na použitie: 
a) 500 ml flakón naplníme vodou po horné označenie, potom pridáme 
    z dávkovacieho flakónu 40 ml (1 dávku) Kiehl-SanEco koncentrátu.  
b) 500 ml flakón naplníme pomocou dávkovacieho systému Kiehl  
c) 500 ml flakón naplníme vodou po horné označenie, potom pridáme 
    z Kiehl-Dosi Expressu 40 ml Kiehl-SanEco koncentrátu  
    (1 pumpovanie).  
 
V závislosti od oblasti použitia použijeme penotvornú/rozprašovaciu  
hlavicu. 
 
Každodenné čistenie pomocou penotvornej metódy: 
Roztok pripravený na použitie nanesieme na povrch, utierku  
alebo jemnú špongiu, následne vyčistíme povrch. Po krátkej  
dobe pôsobenia povrch dôkladne opláchneme vodou. 
 
Každodenné čistenie pomocou rozprašovacieho flakónu: 
Roztok pripravený na použitie nastriekame do WC misy alebo pisoára,  
čistíme WC kefou, po krátkej dobe pôsobenia ich dôkladne opláchneme vodou. 
 
Pri umývaní sa môže použiť v rámci jedno- alebo dvojstupňového čistenia. 
V závislosti od znečistenia sa môže k 8 litrom studenej vody pridať max. 80 ml prípravku (2 dávky). 

EKO-OZNAČENIE EURÓPSKEJ 
ÚNIE 
 
 
 
 
 
Je pridelené tovarom a službám, 
ktoré zodpovedajú predpisom 
ochrany životného prostredia 
Systému eko-označenia EÚ.  
Registračné číslo: DE/020/003 

 zníženie škodlivého 
vplyvu na vodnú 
zložku životného 
prostredia 

 znížený obsah 
nebezpečných látok 

 jednoznačný návod 
na použitie 

 

Ďalšie pokyny: 
Pri vhodnom dávkovaní šetrí náklady a ochraňuje prírodu. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Nemiešajte s inými čistiacimi prostriedkami! 
Prípravok je koncentrovaný, preto stačí použiť menšie množstvo. 
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke eko-označenia EÚ: 
http://europa.eu.int/ecolabel. 
Tenzidy sú vyrobené zo surovín rastlinného pôvodu. 
Balenie je recyklovateľné. 

30
.0

7.
20

08
 

Spotreba / m² 
Čistenie povrchov: 0,4 ml 

 

Koncentrát 

je dráždivý 

R 38 Dráždi pokožku. 
R 41 Riziko vážneho poškodenia očí. 
S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí.  
S 26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať 

lekársku pomoc. 
S 28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody. 
S 37 Noste vhodné rukavice. 
S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. 
Obsahuje kyselinu mliečnu. 

Balenie Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie tohto 
prípravku v domácnostiach! 

Kombinovaný set 3/1 litrový dávkovací flakón a 1/500 ml postrekovací flakón (prázdny) v kartóne Č. tovaru: j 40 15 09 
3/2 litrový flakón v kartóne Č. tovaru: j 40 15 08 
6/500 ml postrekovací flakón (prázdny) v kartóne Č. tovaru: z 01 23 70 
Kiehl-DosiExpress 40 ml Č. tovaru: z 12 15 14 
Kiehl dávkovací systém Č. tovaru: z 12 20 03 
 Uchovávajte na nemrznúcom mieste! 
 

Sanitárne 
čistenie 
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