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CA 10 C Soluţie de curăţat de bază pentru 
obiecte sanitare
Curăţarea toaletelor

Avertisment
Acestea sunt doar instrucţiuni de utilizare pe scurt! Înainte de utilizarea soluţiei de curăţat citiţi fişa cu informaţii a 
produsului şi ţineţi cont de instrucţiunile de siguranţă de pe etichetă. Ţineţi cont de instrucţiunile de dozare de pe 
etichetă.
Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă poate cauza deteriorarea obiectului curăţat sau apariţia unor 
pericole pentru mediu, utilizator sau alte persoane.

Pregătire

1 A A Spălaţi toaleta, îndepărtaţi murdăriile 
grosiere.

Curăţare

2 A B C Atenţie
Pericol de deteriorare! Nu utilizaţi soluţia de 
curăţat sanitară la curăţarea suprafeţelor 
sensibile la acizi! Umeziţi rosturile în prealabil.
B Turnaţi soluţia de curăţat sanitară nediluată 

sub marginea toaletei.
C Distribuiţi soluţia de curăţat cu peria de 

toaletă în mod uniform.
D Lăsaţi soluţia de curăţat de bază să 

acţioneze.

Curăţare
A B A După perioada de acţionare curăţaţi suprafa-

ţa cu peria pentru toaletă.
B Clătiţi toaleta.
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CA 10 C Soluţie de curăţat de bază pentru 
obiecte sanitare
Curăţarea prin ştergere şi utilizarea găleţii

Avertisment
Acestea sunt doar instrucţiuni de utilizare pe scurt! Înainte de utilizarea soluţiei de curăţat citiţi fişa cu informaţii a 
produsului şi ţineţi cont de instrucţiunile de siguranţă de pe etichetă. Ţineţi cont de instrucţiunile de dozare de pe 
etichetă.
Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă poate cauza deteriorarea obiectului curăţat sau apariţia unor 
pericole pentru mediu, utilizator sau alte persoane.

Pregătire

1 A B C A Umpleţi găleata cu apă.
B Dozarea soluţiei de curăţat: 100 ml/l.
C Adăugaţi soluţia de curăţat la apă.

Curăţare

2 A B C Atenţie
Pericol de deteriorare! Nu utilizaţi soluţia de cură-
ţat sanitară la curăţarea suprafeţelor sensibile la 
acizi! Umeziţi rosturile în prealabil.
A Îndepărtaţi murdăriaile grosiere de pe 

suprafaţă. Umeziţi bine rosturile în prealabil.
B Aplicaţi soluţia de curăţat cu un burete sau 

cârpă pe suprafaţă şi lăsaţi-o să-şi facă 
efectul.

C Apoi spălaţi bine soluţia de curăţat sanitară, 
ştergeţi/lustruiţi suprafaţa, dacă este nevoie.

După curăţare

3 A B A Introduceţi ustensilele de curăţare în sacul 
pentru rufe.

B Spălaţi găleata şi lăsaţi-o să se usuce.
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CA 10 C Soluţie de curăţat de bază pentru 
obiecte sanitare
Curăţarea podelelor

Avertisment
Acestea sunt doar instrucţiuni de utilizare pe scurt! Înainte de utilizarea soluţiei de curăţat citiţi fişa cu informaţii a 
produsului şi ţineţi cont de instrucţiunile de siguranţă de pe etichetă. Ţineţi cont de instrucţiunile de dozare de pe 
etichetă.
Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă poate cauza deteriorarea obiectului curăţat sau apariţia unor 
pericole pentru mediu, utilizator sau alte persoane.

Pregătire

1 A B C A Introduceţi mopurile roşii în găleată 
(10 - 15 buc.).

B Turnaţi soluţia de curăţat de bază sanitară pe 
mopuri. Dozare: 100 ml/l.
1l soluţie de curăţat / 10 - 15 mopuri

C Închideţi bine capacul, întoarceţi găleata şi lă-
saţi soluţia de curăţat să-şi facă efectul.

Curăţare

2 A B C Atenţie
Pericol de deteriorare! Nu utilizaţi soluţia de cură-
ţat sanitară la curăţarea suprafeţelor sensibile la 
acizi! Umeziţi rosturile în prealabil.
A Fixaţi mopul în suport.
B Aplicaţi soluţia de curăţat şi lăsaţi-l să-şi 

facă efectul.
C Curăţaţi depunerile cu apă 

şi apoi ştergeţi apa.

După curăţare

3 A B A Introduceţi ustensilele de curăţare în sacul 
pentru rufe.

B Spălaţi găleata şi lăsaţi-o să se usuce. 
Pregătiţi mopuri noi, dacă este cazul.


