
Allesreiniger - en ontvetter

• Dagelijkse allesreiniger voor alle 
waterbestendige oppervlakken

• Voor het verwijderen van vet, olie en hardnekkige 
bevuiling bv. van afzuigkappen

• De veelzijdige formule kan gebruikt worden 
op de meeste keukenoppervlakken 

Oasis Pro 10



Productomschrijving

Oasis Pro 10 is een professionele allesreiniger en ontvetter en maakt deel uit van het ECOGUARD keuken 
programma.
Oasis Pro 10 is bestemd voor het dagelijks reinigen van keukenoppervlakken, en materiaal, muren en vloeren.  
Oasis Pro 10 heeft een hoog gehalte aan oppervlakte-actieve stoffen voor het verwijderen van vet en hardnekkig
vuil.
Oasis Pro 10 is tevens geschikt voor het reinigen van afzuigkappen.

Werkinstructie

1. Vervangen van de concentraten
• Draag geschikte handschoenen en een veiligheidsbril bij het vervangen van de concentraten.
• Open het productreservoir. Verwijder de lege vulling door de productaansluiting los te schroeven.
• Plaats een nieuwe vulling in de dispenser en schuif de productaansluiting in de houder.
• Plaats de aanzuignippel in de houder en schroef kloksgewijs vast totdat de productaansluiting vastklikt.  

Sluit het productreservoir af. 
2. Productdosering

• Kijk op de lege sproeifles of de kleurcodering en het productnummer overeenkomen met het desbetreffende
product.

• Plaats de productuitgang in de sproeifles en druk de sproeifles tegen het doseermechanisme in de dispenser
zodat de reinigingsoplossing in de fles kan stromen. 

• Haal de sproeifles onder het doseermechanisme uit wanneer deze voldoende gevuld is. 
Laat de productuitgang leeglopen in de sproeifles. Bevestig de sproeikop.

3. Producttoepassing
• Sproei het product rechtstreeks op de koude oppervlakken.
• Voor het verkrijgen van het beste resultaat, het product enkele minuten laten inwerken  
• Reinig het oppervlak met een borstel of werkdoek en spoel na met schoon water.
• Maak het oppervlak droog met papier of een droogdoek voor eenmalig gebruik.

Aanbevolen gebruiksconcentratie : 2 – 4% afhankelijk van de graad van bevuiling en de waterhardheid

Samenstelling 

Ingrediënten-declaratie volgens aanbeveling 89/542/EEG :
5 - 15 % niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, anionogene oppervlakte-actieve stoffen

Veiligheid

Enkel te gebruiken met Ecolab OASIS PRO doseerapparaat. Niet mengen met andere producten.
Voor bijkomende informatie gelieve de veiligheidsfiche of het etiket te raadplegen.

Verpakking Opslag

Doos van 2 x 2 l Bewaren in de originele verpakking.

Oasis Pro 10
Allesreiniger- en ontvetter
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