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Toilet Limescale Remover 
Wysoce skuteczny preparat do udrażniania rur

Opis produktu

Cechy
•  Przylegająca konsystencja

Szybko usuwa osady z kamienia wapiennego

Bezpieczny dla porcelany i glazury

•  
•  

Korzyści
•  Skuteczne działanie

•  Żel, który przylega do powierzchni

•  Usuwa nieprzyjemne zapachy

•  Bezpieczny w użyciu
  

Pro Formula 
Idealnie czyste środowisko pracy jest podstawą dla klientów z wieloletnim
doświadczeniem. To właśnie z tego doświadczenia zrodziła się linia produktów
Pro Formula.
Pro Formula to linia produktów, które łączą w sobie profesjonalizm
z dobrze znaną, zaufaną marką. Posiadamy pełną gamę produktów pozwalających
na utrzymanie czystości w wielu obszarach. W zależności od potrzeb Klientów
produkty Cif i Domestos występują w postaci produktów gotowych do użycia i
koncentratu. Produkty z linii Pro Formula są również dostosowane
do bezpiecznego czyszczenia oraz dezynfekowania kuchni oraz miejsc
przygotowywania posiłków.
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Domestos Professional Toilet Limescale Remover to produkt do czyszczenia muszli 
klozetowych na bazie kwasu. Dzięki przylegającej formule szybko usuwa kamień 
wapienny i pozostawia przyjemny zapach. Należy stosować go codziennie lub w 
celu głębokiego czyszczenia pozostawić go na dłużej, aby mógł bardziej efektywnie 
usunąć kamień. Bezpieczny dla porcelany i glazury. Zawiera opatentowaną technologię 
neutralizacji nieprzyjemnych zapachów O.N.T. – cząsteczki zostają zniszczone, 
a nieprzyjemne zapachy skutecznie wyeliminowane.



Produkt Opakowane Numer SKU

Domestos Toilet Limescale Remover 6x750ml 7518657  

Wygląd pH Zapach

żółtawa ciecz >0,7 charakterystyczny

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio 
wentylowanych pomieszczeniach

Zastosowanie
Czyszczenie muszli klozetowej 

Sposób użycia

tkaninach, skórze, miedzi, mosiądzu.

Domestos Professional Toilet Limescale Remover 

Okres trwałości
24 miesiące od daty produkcji (na opakowaniu)

www.proformula.com

Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej. Muszle klozetowa spłukać woda. ściskając łagodnie butelkę kierować
strumień preparatu pod obrzeże muszli. Rozprowadzić produkt szczotka toaletowa i pozostawić do zadziałania na 5-10 minut. Trudno
usuwalny brud szorować szczotka, po czym spłukać powierzchnie woda. W celu usunięcia kamienia wapiennego produkt należy
pozostawić na powierzchni na 1-2 godziny.


