
TOOTELEHT 
 

 

WC PUHASTUS JA KALGIEEMALDUS 

TRO WC-TABS 

 Art.Nr 183.186 14 x 16 x 25 gr karp 

 

• 3-faasiline puhastustablett wc-le ja pissuaaridele 

• Pärast tableti lisamist poti/pissuaari põhja algab kiire ise-

aktiveeruv protsess 

• Kõrvaldab lubja ja mustuse jäägid raskesti ligipääsevatest 
kohtadest 

• Antibaktetraalse toimega 

• Eemaldab tõhusalt ja kiiresti ebameeldiva lõhna 

• Lahustumisel loob meeldiva värske lõhna 

• Ei sobi marmorile, tehiskivile ja teistele happetundlikele 
pindadele 

 

KASUTUSALA 
Puhastab ja eemaldab kalgi allpool veepiiri (äravoolu torus) ja vett sisaldavates sanitaar- 
seadmetes. Ei tohi kasutada marmori, tehiskivi ja mitte-happekindlatel pindadel. 

 

 

KASUTUS- JA DOSEERIMISJUHISED 
Avage foolium, asetage tablett sanitaarseadme vee ossa. Lahustumisprotsessis 

lisanduvad vette aktiivsed toimeained, mis tekitavad aktiivse vahu. Reageerimiseks 

peab see puhastuslahus mõjuma umbes 5 minutit. Tugevalt sissesööbinud mustuse 

puhastamiseks kasuta harja. Hügieeniliseks puhastamiseks on soovitatav harjata 

potti tableti reageerimise ajal. 

Kui toodet kasutatakse ebaõigesti ja seejärel vale kasutamise tagajärgedest 

tulenevalt esitatakse nõudeid, siis neid nõudeid ei tunnistata. 

 

TEHNILISED ANDMED 
Olek: ...........................  ümmargune tablett: 1. valge kiht, 2. sinine kiht, 3.  
     roheline kiht 
Lõhn:  .........................  värske 
pH-väärtus, vesilahusena:  2 

 

KOOSTISAINED 
Alla 5%: ...................... anioonsed pindaktiivsed ained, mitteioonsed pindaktiivsed 
    ained, hapnikul baseeruvad pleegitusained 
Sisaldab:  ....................   lõhnaained 
GIS-kood: ................... GS 50 
Säilivus:  ..................... originaalmahutites vähemalt üks  aasta 
 
Selles valmistises sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad detergentide biolagundatavuse 
kriteeriumidele, mis on sätestatud EÜ määruses nr 648/2004. 

 

 MÄRGISTAMINE: 
 

 

 

 

 

 

 
    
 TRANSPORT: ADR- transpordimääruste kohaselt ei ole see toode ohtlik kaup. 
 
 

    KLEEN PURGATIS GmbH 
 

 

Zentrale 

Dieselstraße 10 

D-32120 Hiddenhausen 

Fon +49 (0) 5223 9970-40 

Fax +49 (0) 5223 9970-50 

info@kleen-purgatis.de 

 

Vertrieb International 

Firststrasse 15 

CH-8835 Feusisberg 

Fon +41 (0) 44 78686-68 

Fax +41 (0) 44 78686-69 

info@kleen-purgatis.ch 

 

www.kleen-purgatis.de 

 

 

Edasimüüja Eestis: 
Cordeline OÜ 

Laki 5 

10621 Tallinn 

Tel: 66 88 730 

E-post: info@cordeline.ee 

 

RISKILAUSED JA OHUTUSLAUSED: 
 

R 36/38: Ärritab silmi ja nahka. 
R 52/53: Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist 
 kahjulikku mõju veekeskkonnas. 
S 2: Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
S 22: Vältida tolmu sissehingamist. 
S 26: Silma sattumisel loputa koheselt rohke veega ja pöördu arsti 
 poole. 
S 28: Pärast kontakti nahaga, pese kohe puhta veega. 
S 46 Allaneelamisel pöördu kohe arsti poole ja näita etiketti 
 kanistril. 

Xi – Ärritav 
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