
Profesjonale środki 
utrzymania czystości

N5

Kwasowy środek do codziennego mycia sanitariatów. Doskona-
le usuwa kamień, zacieki wodne i osady z ceramicznych urzą-
dzeń sanitarnych (umywalki, wanny, sanitariaty itp) oraz brud, 
tłuszcz i resztki mydła.

Produkt posiada cząstki srebra i miedzi aXonnite® mające wła-
ściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze. Cząstki 
srebra i miedzi aXonnite® długotrwale chronią czyszczone po-
wierzchnie przed rozwojem bakterii i grzybów i zapobiegają po-
wstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

Wstrząsnąć opakowanie przez użyciem. Stosować jako:
• Rozcieńczony 1:20
• Gotowy do użycia (na wilgotną gąbkę)
Nanieść na czyszczoną powierzchnię, rozprowadzić   
i pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać wodą. 
W celu uzyskania lśniącej powierzchni należy wytrzeć 
do sucha. Płynu nie należy mieszać z produktami  
zawierającymi chlor.

W przypadku pytań dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji  
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu należy skontaktować się i-team Polska.

Do czyszczenia takich powierzchni jak: chrom, stal nierdzewna, 
glazura, terakota, szkło, tworzywa sztuczne (np. kabiny pryszni-
cowe), umywalki, wanny, muszle, bidety, ściany. 
Płynu nie należy stosować do powierzchni wrażliwych na dzia-
łanie kwasów, tj. marmur, delikatna emalia. 

Opis produktu

Sposób użycia:

Ostrzeżenia:

Obszar zastosowania:

zawiera
 cząstki srebra 

i miedzi

posiadające właściwości

wirusobójcze,

bakteriobójcze 

i grzybobójcze
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Wyłączny dystrybutor: 
i-team Polska Sp. z o.o. 
ul. Tyniecka 126 C,  PL 30-376 Kraków 
tel (+48) 12 268 32 18 
hello@i-teampolska.pl   www.i-teampolska.pl

Producent / Podmiot odpowiedzialny:  
Nano-Tech Polska Sp. z o.o. Sp. K., 
ul.Wenecka 12, PL 03-244 Warszawa
tel. (+48) 22 789 44 51

pH koncentratu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

pH roztworu 1% 8,53

Preparat do codziennego 
czyszczenia łazienek 
i sanitariatów

Opakowanie:
     butelka                   kanister

sfera czyszczenia rozcieńczenie

mycie wyposażenia łazienki
(umywalki, muszle klozetowe, bidety, pisuary) 5% -10%

intensywne zabrudzenia nie rozcieńczać

Data ważności:
Zużyć przed: data na opakowaniu
Nr serii: na opakowaniu


