Sanosil PX
Ενζυµικό καθαριστικό για την αντιµετώπιση της
οσµής των ούρων και των λεκέδων
Περιγραφή

Συνοπτικές πληροφορίες:
Κατάλληλο για:
Απορροφητικές επιφάνειες που µπορούν να
πληθούν, µε έντονη οσµή ούρων.
Τύπος προϊόντος:
Συµπύκνωµα
Αποτελεσµατικό κατά:
Ούρα, οσµή ούρων

Το Sanosil PX είναι ένα ενζυµικό καθαριστικό και αφαίρεσης οσµών για τη βιώσιµη
καταπολέµηση της οσµής των ούρων και άλλων δυσάρεστων οσµών µέσω της
µείωσης των πηγών οσµών. Κατάλληλο για τον καθαρισµό πλενόµενων επιφανειών
(τουαλέτες µε µεγάλη επισκεψιµότητα, υγιεινής πορσελάνης, τοίχων από πλακάκια
κ.λπ.) ή την επεξεργασία απορροφητικών υλικών όπως τοίχοι από τούβλα και
σκυρόδεµα σε διαδρόµους, un- derpasses, περάσµατα κ.λπ.

Πώς λειτουργεί

Χρόνος εφαρµογής:
1-6 ώρες
* ανάλογα µε τη θερµοκρασία, το φορτίο και την
επιφάνεια

Διάρκεια ζωής:
1 έτος τουλάχιστον
Ενεργά συστατικά:
ένζυµα, επιφανειοδραστικά, αποσµητικά
αρώµατα

Εκτός από το νερό, την ουρία και τα άλατα, τα ούρα περιέχουν ορισµένες
πρωτεΐνες. Η βακτηριακή αποσύνθεση προκαλεί ενώσεις αµµωνίας, οι οποίες
ευθύνονται για τη δυσάρεστη οσµή. Το Sanosil PX αποδοµεί αποτελεσµατικά τα
συστατικά των ούρων χρησιµοποιώντας ένζυµα σε νερό, CO 2και άλατα,
εξαλείφοντας αποτελεσµατικά τις πηγές οσµής. Οι επιφανειοδραστικές ουσίες
διαλύουν τους αποξηραµένους λεκέδες ούρων/ουροχρώµατος και τα αποσµητικά
υλικά αποµακρύνουν τις υπάρχουσες οσµές, αφήνοντας µια φρέσκια, καθαρή νότα.

Εφαρµογή/δοσολογία: Το καλύτερο αποτέλεσµα επιτυγχάνεται αραιώνοντας το PX µε φρέσκο ζεστό νερό
περίπου 10 λεπτά πριν από τη χρήση. Αυτό επιτρέπει τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα των ενζύµων να ξεδιπλωθεί.
Εγκαταστάσεις
υγιεινής:

⚫ Εφαρµογή: Καθαρίστε τις µολυσµένες επιφάνειες µε σφουγγαρίστρα, σφουγγάρι ή πανί. Μην ξεπλύνετε!
⚫ Αρχική δοσολογία: 3% (3 dl σε 10 l νερό)
⚫ Μακροπρόθεσµη δοσολογία: σε 10 λίτρα νερού)
⚫ Σηµείωση: Μη χρησιµοποιείτε σε συνδυασµό µε απολυµαντικά ή παρουσία τροφίµων.
Ο ψεκασµός χωρίς σκούπισµα δεν συνιστάται σε λείες, µη απορροφητικές επιφάνειες,
επειδή η διαβροχή δεν οδηγεί συνήθως σε βέλτιστη οµοιόµορφη κατανοµή.

Χαλιά/ταπετσαρία: ⚫ Εφαρµογή: Ψεκάστε ένα διάλυµα 10% στις προσβεβληµένες περιοχές ή ταµπονάρετε µε ένα σφουγγάρι.
Σηµαντικό: το διάλυµα πρέπει να εισχωρεί τουλάχιστον τόσο βαθιά όσο τα ούρα. Αφήστε το να στεγνώσει.
Επαναλάβετε τη διαδικασία, εάν είναι απαραίτητο, µετά από 24 ώρες.

Εξωτερικοί χώροι: ⚫
(µπετόν ή άσφαλτος)

Εφαρµογή: Ψεκάστε γενναιόδωρα σε επιφάνειες, ιδίως σε τοίχους, µε διάλυµα PX.
Επαναλάβετε τη διαδικασία 3 έως 5 φορές, διασφαλίζοντας ότι το διάλυµα του προϊόντος απορροφάται πλήρως από την επιφάνεια
κάθε φορά. Η επανειληµµένη εφαρµογή δηµιουργεί ένα απόθεµα, το οποίο αποτρέπει την εµφάνιση νέας οσµής. Μην ξεπλένετε!

⚫ Αρχική/µακροπρόθεσµη δοσολογία: Επαναλάβετε (εβδοµαδιαία) εάν είναι απαραίτητο.
⚫ Σηµείωση: Μη χρησιµοποιείτε σε συνδυασµό µε απολυµαντικά ή παρουσία τροφίµων.
Σηµαντικό: Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν σε συνδυασµό µε άλλα χηµικά (ιδίως οξέα, αλκαλικά ή απολυµαντικά).
Αυτό θα µπορούσε να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην αποτελεσµατικότητα.
Συστατικά: < 5% ανιονικά επιφανειοδραστικά, < 5% µη ιονικά επιφανειοδραστικά, συντηρητικά, αποσµητικά αρώµατα, pH περίπου: 6,5.

SANOSIL LTD., CH- 8634 Hombrechtikon, Switzerland
Phone: +41 55 254 00 54, E-Mail: info@sanosil.com, Internet: www.sanosil.com

Χρησιµοποιήστε τα προϊόντα µε ασφάλεια. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση.
Οι γραπτές και προφορικές πληροφορίες µας βασίζονται σε εκτεταµένες δοκιµές. Αν και οι συµβουλές που παρέχουµε βασίζονται στις καλύτερες τρέχουσες γνώσεις, δεν είναι
δεσµευτικές, καθώς η εφαρµογή και η αποθήκευση είναι εκτός του άµεσου ελέγχου µας. Οι περιγραφές των προϊόντων και οι πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των
παρασκευασµάτων δεν συνιστούν αποδοχή ευθύνης για ζηµιές οποιουδήποτε είδους. Ισχύουν επίσης οι όροι παράδοσης και πληρωµής µας.
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