
Sanituje vaši toaletu a ničí 99,99 % bakterií.

Duck® Deep Action Gel Marine
ODSTRAŇUJE NEČISTOTY A VODNÍ KÁMEN / MINERÁLNÍ USAZENINY.
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KILLS
99.99%
OF BACTERIA

1. Zvedněte záchodové prkénko. 2. Chcete-li víčko sejmout, 
stiskněte obě boční plochy s 

texturou a zcela je vyšroubujte.

3. Láhev se špičkou
k naplnění hrdla.

 4. Pro dezinfekci nad vodní linkou 
nasměrujte tekutý gel pod okraj 

a rovnoměrně jej stlačte, aby 
pokryl celou mísu (přibližně 60 ml 

přípravku).

5. Pomalé sezení po dobu 5
minut.

5. Pomalé sezení po 
dobu 5 minut.

7. Vyměňte a
pevně zavřete víčko.

8. Používejte tak často, jak je 
potřeba

1. Vyjmutí 
stiskněte víčko 

dvě boční plochy s 
texturou a 

a zcela odšroubujte.

2. Jednoduše nasměrujte 
kapalinu DUCK® na horní vnitřní 
stranu pisoáru a rovnoměrně ji 
stlačte, aby pokryla celý povrch 

až k odtoku (přibližně 60 ml 
přípravku).

3. Pomalé sezení po dobu 5
minut, celý vnitřní povrch 

shora dolů očistěte kartáčem a 
zarovnejte. 

4. Vyměňte a zavřete 
pevně uzavřete.

Pisoáry

Kde: 
použití:
Toalety

EN1276
EN13697

Popis produktu 
Duck® Deep Action Gel Marine dezinfikuje vaši toaletu a ničí 99,99 % bakterií. Jeho 
unikátně tvarované hrdlo umožňuje lepší dosah oproti jiným čističům toaletních mís* a 
zanechává vaši toaletu čistou se svěží, dlouhotrvající vůní. 

• Dezinfekční prostředek ničí 99,99 % bakterií
• Vyhovuje normám EN1276 a EN13697
• Sanitizuje toalety a odstraňuje nečistoty a vápenaté/minerální usazeniny
• Rovnoměrně pokrývá záchodovou mísu v rozsahu 360°, zasahuje skryté bakterie a nečistoty i pod okrajem.
• Svěží mořská vůně eliminuje zápach bez drsného zápachu čisticího prostředku na toalety
• Odstraňuje zápach

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. 
*Na základě laboratorních testů na toaletách s otevřeným okrajem pro čištění pod okrajem.
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Tyto informace a veškeré další technické rady vycházejí z našich současných zna-
lostí a zkušeností. To však neznamená žádnou odpovědnost nebo jinou právní 
povinnost z naší strany; to platí i pro existující práva duševního vlastnictví třetích 
stran, zejména patentová práva. Zejména nemáme v úmyslu poskytovat žádné zá-
ruky, výslovné ani implicitní, ani neručíme za vlastnosti výrobku v právním smyslu. 
Vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technologického nebo jiného vývoje.

Duck® Deep Action Gel Marine
ODSTRAŇUJE NEČISTOTY A VODNÍ KÁMEN / MINERÁLNÍ USAZENINY.

Bezpečnostní informace:
Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy s 
dlouhodobými účinky. 

V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo etiketu 
výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci si důkladně 
umyjte ruce. Používejte ochranu očí.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik 
minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a 
lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě zavolejte 
TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře/lékařku. Obsah / nádobu 
zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Určeno pouze pro použití v toaletních mísách. Nemíchejte s bělidlem ani 
jinými čisticími prostředky.  

Pouze pro profesionální použití.

Biocidní informace 
Tento výrobek splňuje platné národní předpisy pro biocidní přípravky. 
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a 
informace o výrobku.

CS Tvrzení: Doba kontaktu 5 minut
EN1276 - Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

EN13697 - Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa 

Doba použitelnosti
24 měsíců od data výroby.

Aktivní složky: 
Kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl- C12-18-alkyldimethyl, chloridy 0,1828 
% (0,1828g/100g), Kvartérní amoniové sloučeniny, di-C8-10- alkyldimethyl, 
chloridy 0,2742 % (0,2742g/100g).
 
Předpisy pro detergenty :   
Obsahuje: < = 5% Neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, 
parfémy

Technická data

Vzhled Kapalina

Barva Modrá

Zápach Marine/Ozone

Hodnota pH 3.5-4.0

Skladový kód: 320227  | Množství kufříku: 12  |  Velikost: 750ml

GD4811/0622


