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Plusiki 7-ki 
SANIGEL + : Odkamieniacz w żelu do sanitariatów 

 
Karta niniejsza anuluje i zastępuje poprzednią. Dane zawarte w naszych opisach są oparte na naszej wiedzy i aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W 
żadnym wypadku nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów podłóg i powierzchni zmywalnych (ściany, sufity, płytki, toalety, 
łazienki, baseny, prysznice, szatnie...) w budynkach biurowych i przemysłowych oraz hotelarskich ( ka-
wiarnie, hotele, restauracje), w środowisku medycznym i szpitalnym (w strefach dozwolonych, nieza-
grożonych)... 

 

Usługi                    Przemysł                        Instytucje 

DEOSANE NG 
CITRON 

ZAPACHOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY W  
KONCENTRACIE 

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 

7 doskonałych powodów, by używać DEOSANE NG Citron 
1. DEOSANE Citron NG jest wszechstronnym detergentem w miejscach mających kontakt z 
żywnością dla wszystkich powierzchni zmywalnych wodą 
2. Posiada silne właściwości myjące, bez konieczności spłukiwania 
3. Zapachowy koncentrat o długotrwałym działaniu 
4. Niszczy źródła nieprzyjemnych zapachów. 
5. Silnie skoncentrowany preparat zapachowy. Pozostawia bardzo przyjemny świeży zapach. 
6. Ekonomiczny w użyciu: stosuje się w małych stężeniach. 
7. Błyskawicznie miesza się z wodą. Roztwór pozostaje stabilny. 
 

Szcególnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

Właściwości Sposób użycia  

Wygląd : ciekły płyn 
Kolor : żółty 
Zapach : cytrynowy 
pH : 7.00 
Gęstość : (20 C) < 1 
 
Zgodny z dekretem z 19 grudnia 2013 modyfikującym 
dekret z 8 września 1999 w kwestii zmian w procesach 
produkcyjnych i związanych ze środkami stosowanymi do 
czyszczenia materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z surowcami, produktami i napojami dla ludzi i 
zwierząt. 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterys-
tyki   

DEOSANE stosuje się rozcieńczony wodą do codziennego czyszczenia 
wszystkich zmywalnych powierzchni, bez spłukiwania. Pozostawia po 
sobie długotrwały zapach. 
Sposób użycia : do stosowania w rozcieńczeniu z wodą do mycia 
ręcznego i mechanicznego, bez spłukiwania ( z wyjątkiem powierzchni 
mających kontakt z żywnością, w takich przypadkach zastosować 
spłukanie wodą).  
Zalecane rozcieńczenie: 0,5% (50 ml na 10 litrów wody). 
 
Do stosowania w urządzeniach do utrzymania higieny. 
 
Przechowywać z dala od mrozu i w fabrycznie zamkniętych opakowa-
niach 


