
Vloerreiniger

• Voor het dagelijks reinigen en ontvetten van 
tegels en andere vloeren

• Ideaal voor alle gebruikelijke schrobzuigautomaten 
en mopsystemen 

• Verwijdert vet, olie en andere gebruikelijke bevuiling

Oasis Pro 30



Productomschrijving

Oasis Pro 30 is een vloerreiniger met een neutrale pH formule, en maakt deel uit van het ECOGUARD keuken 
programma. Oasis Pro 30 verwijdert vet, olie en andere normale bevuiling.  

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

• Duw op de doseerknop voor emmervulling. Vul de gebruiksoplossing rechtstreeks in de emmer af. U kunt de
knop vergrendelen door hem tijdens het indrukken kloksgewijs te draaien. Ontgrendelen: draai de knop terug
zodat hij uit de vergrendeling springt.

• Laat de doseerknop los zodra u voldoende product heeft. Laat de doseerleiding leeglopen alvorens de emmer
weg te nemen.

3. Producttoepassing
• Breng het product rechtstreeks op de vloer aan.
• Voor sterke bevuiling het product 5 tot 10 minuten laten inwerken
• Maak de vloer schoon met een mop, luiwagen of éénschijfsmachine.
• Naspoelen met schoon water.
• Maak de vloer droog met een vloertrekker of waterzuiger

Aanbevolen gebruiksdosering: 1-2% afhankelijk van de graad van bevuiling en de waterhardheid.

Samenstelling

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

Veiligheid 

Enkel 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 Vorstvrij bewaren in de originele verpakking.
Verwijdert houden van sterk zuurvormende substanties.

Oasis Pro 30
Vloerreiniger
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