
 

 
 Vinox-eco  

Lubjasetete ja rasvaeemaldusaine  

Omadused  
Kiiretoimeline, väga efektiivne lubjasette- ja rasvaeemaldusaine. Vinox-eco keskkonnasõbralikud 
koostisained eemaldavad tõhusalt lubjasette ning lagundavad hästi õli- ja rasvajäägid. Kuna Vinox-eco ei 
sisalda lõhna- ega värvaineid, sobib see eriti hästi kasutamiseks köökides ja toiduvalmistamisaladel. 
Happelisi aineid mitte taluvatel pindadel põhjustab pöördumatuid kahjustusi.   
 
Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ) 
Mitteioonsed tensiidid 5-15%, orgaanilised happed, korrosioonivähendajad. 
pH (kontsentraat): u. 0.5                                                               pH (pesulahus): u. 1.5 
 

Kasutamine  
Kõikidele happelisi aineid ja vett taluvatele pindadele ning esemetele. Spetsiaalselt suurköökidele ning 
toiduvalmistamisega seotud pindadele (keraamilised seina- ja põrandaplaadid, turvapõrandad, 
töötasapinnad, roostevabast terasest mahutid). Sobib ka tsemendijääkide eemaldamiseks happelisi aineid 
taluvatelt põrandakattematerjalidelt. 
 

Juhend  
Veendu toote sobivuses materjalile testides ainet eelnevalt väikesel mittenähtaval alal.  
Vajadusel hoolitse, et piirnevad hapetele tundlikud pinnad oleksid enne kasutamist kaitstud. 
 
Suurpuhastus: 
1 l / 2-8 l külma vette sõltuvalt mustuse hulgast. Tee kõigepealt pinnad veega märjaks.  
Kanna pesulahus põrandale, töötle põrandahooldusmasinaga, lase mõjuda, eemalda  
jäägid veeimuriga, loputa.  
 
Pindade puhastus: 
0,5 l / 5-8 l külma vette sõltuvalt mustuse hulgast. Niisutage pinda puhastusaine lahusega  
ning seejärel puhastage pind käsna, koristusrätiku või mopiga. Loputada pind puhta veega.  
Vinoxit saab kasutada ka vahupritsi või Arcantec`i abil.  
 
Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest või pinnale kandmisest tingitud kahju eest. 
 

Kulu ruutmeetri kohta  
Suurpuhastus: 75-150 ml 
Pindade puhastus: 5 ml 

GHS 05, Ettevaatust (kontsentraat); 
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. P280 Kanda kaitsekindaid/ 
kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P305/351/338 SILMA SATTUMISE KORRAL:  
loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid  
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P308/313 Kokkupuute  
või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. 
Sisaldab: Methanesulfonic Acid (INCI).   
Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EÜ Art.  1!  

Pakend  
10-liitrine kanister Art. No. j 55 14 10 
 

Suurköökide 
koristus  
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Märkus :  
Õigesti doseerides säästate raha ja keskkonda. Üksikasjalikum teave 
ELi ökomärgise veebilehel aadressil: www.ecolabel.eu. Toode 
koosneb looduslikest toorainetest. Pakend on taaskasutatav. 


