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Niniejsze informacje oraz wszelkie inne porady techniczne oparte są na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie oznacza to 
jednak, że ponosimy z tego tytułu odpowiedzialność lub inne zobowiązania prawne; dotyczy to również istniejących praw własności 
intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw patentowych. W szczególności nie zamierzamy udzielać żadnych gwarancji, 
wyraźnych lub dorozumianych, ani też nie gwarantujemy właściwości produktu w sensie prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania zmian wynikających z postępu technologicznego lub innych zmian.

FUNKCE VÝHODY

Všestranný čistič pro použití na všech tvrdých površích ve všech průmyslových prostředích včetně potravinářského průmyslu.

Nežíravý, bez rozpouštědel Méně agresivní na citlivé povrchy; při použití podle návodu nepoškozuje laky, lazury a jiné povrchy.

Nehořlavý    Žádná omezení pro použití nebo skladování.

Koncentrovaná formule Používejte podle požadovaného čisticího výkonu - viz výše uvedený návod k ředění.

Bez parfemace Vhodný pro použití v prostředí, kde se nepreferují parfémy, např. v potravinářských provozech.

Nízký zápach Bez nepříjemného zápachu během používání, ideální pro dlouhodobé použití nebo použití v uzavřených prostorách.

Kapalný vzorec Snadno se mísí s vodou, aniž by ucpával trysky nebo zařízení.

Bez oplachování Úplně se opláchne z povrchu a nezanechává žádné zbytky.

VELIKOSTI BALENÍ

SKLADOVÝ KÓD VELIKOST

JAN600 5 litre

JAN76V 25 litre

SURFACE CLEANING

Janitol® Original 
Víceúčelový čistič tvrdých povrchů.

POPIS PRODUKTU  
Nie żrący, nie brudzący, wielozadaniowy detergent do wszystkich ogólnych zastosowań 
związanych z czyszczeniem i odtłuszczaniem.   

NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
Do stosowania na większości zmywalnych powierzchni twardych. Nanosić za pomocą 
szczotki, mopa, spryskiwacza, szmatki, myjki ciśnieniowej lub szorowarki podłogowej. 
(Patrz przewodnik poniżej).

DILUTION GUIDE
Lze použít čistý nebo zředěný vodou v závislosti na čištěném povrchu. 
• Zředěný 1:80 - 1:40 (1.2% - 2.5%) pro běžné čištění a odmašťování
• Zředěný 1:40 - 1:10 (2.5% - 10%) pro intenzivní čištění a odmašťování
• Zředěný 1:80 - 1:10 (1.2% - 10%) pro stroje na drhnutí podlah
Použití horké vody zvýší čisticí schopnost výrobku.

SPILLAGE
V případě rozlití setřete větší množství a zbytek zřeďte na znečištění. 
vodou do kanalizace. S velkými úniky nakládejte jako s průmyslovým odpadem. 

STORAGE: 
Uchovávejte v původním uzavřeném obalu. Vyhněte se extrémním teplotám.
Tento obal je recyklovatelný nebo může být zlikvidován, pokud je dobře vysušen,
jako běžný domácí nebo průmyslový odpad.
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