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CA 20 C Soluţie de curăţat de întreţinere 
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 întreţinere 
sanitară pe mopuri. Dozare: 10 ml/l.
1l soluţie de curăţat / 10 - 15 mopuri

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

Curăţare

2 A B C Observaţie
Înainte de curăţare, desprindeţi murdăriile grosi-
ere de pe suprafaţă.
A Fixaţi mopul în suport.
B Curăţaţi podeaua în mod uniform.
C Dacî este nevoie clătiţi depunerile cu apă 

curată.

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.
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CA 20 C Soluţie de curăţat de întreţinere 
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 de întreţinere 

sanitară: 10 ml/l.
C Turnaţi soluţia de curăţat în găleată.

Curăţare

2 A B C A Introduceţi cârpa în soluţia de curăţat din 
găleată şi stroarceţi-o.

B Curăţaţi suprafaţa cu cârpa.
C Dacă este nevoie uscaţi/lustruiţi suprafaţa.

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 20 C Soluţie de curăţat de întreţinere 
pentru obiecte sanitare
Curăţarea prin ştergere şi cu flacon de pulverizare

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 Dozarea soluţiei de curăţat de întreţinere 
sanitară: 5 ml/0,5 l.

B Umpleţi flaconul de pulverizare cu apă şi 
adăugaţi soluţie de curăţat.

C Înşurubaţi capul de pulverizare pe flacon.

Curăţare

2 A B C Observaţie
Înainte de curăţare, desprindeţi murdăriile 
grosiere de pe suprafaţă.
A Pulverizaţi soluţia de curăţat sanitară de 

1-3 ori pe cârpă.
B Curăţaţi suprafaţa cu cârpa.
C Îndepărtaţi murdăria desprinsă. 

Uscaţi/lustruiţi suprafaţa.

După curăţare

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


