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 WC IGIENIC   

Koncentrovaný sanita ční 
odstra ňovač vodního kamene 
a depozit ů pro sanitární za řízení 

WC IGIENIC je výkonný, vysoce 
koncentrovaný přípravek na 
odstraňování vodního kamene, 
vytvořený pro intenzivní čištění 
všech typů sanitárních zařízení. 
Je založen na působení 
kvartérních amonných solí.  

  

PROČ  WC IGIENIC je moderní čistící a dezinfekční prostředek na bázi aktivních 
kyselích tenzidů a kvartérních amoniových solí. Snadno a rychle odstraňuje 
depozity jako je vodní a mo čový kámen, soli, korozní skvrny apod . ze 
všech omyvatelných povrchů a sanitárního zařízení. 
  
WC IGIENIC zaručuje čištění a sanitaci v rámci jediné operace . Je ideální  
jak pro generální  čištění, tak pro  odstraňování depozitů ze sanitárního 
zařízení. WC IGIENIC zcela odstraní takové depozity s následným 
dosažením totální čistoty. Kromě toho je produkt vynikající v úplné eliminaci 
nepříjemných pachů z toalet, sprch a jiných zařízení což je výsledkem 
baktericidního působení zmíněných kvartérních amonných solí.    
 
Je určen především pro řešení čistících a dezinfekčních procesů veřejných 
míst  jako veřejné WC, toalety v průmyslových závodech, hotelích, 
restaurací, obchodních domů, WC, šatny a sprchy aquaparků, wellness 
center, a obecně všude tam kde je používání sanitárních zařízení a sprch 
intenzivní a nepřetržité. 
 

  

JAK   Obecné čištění: 
Nalejte asi 20 ml produktu do kbelíku s vodou a poté aplikujte stejně jako jiný 
normální detergent. Nechte působit po dobu několika minut na površích 
postižených usazeninami vodního kamene a potom opláchněte.  
 
Odstra ňování mo čovinových solí a rzi: 
Aplikujte čistý WC IGIENIC na ošetřovaný povrch. Jeho výrazná viskozita 
umožní, že ulpí i na svislých površích. Ponechejte působit po nezbytnou 
dobu  (obvykle 5 až 30 minut) a potom opláchněte. 

  

KDE Sanitární zařízení  
WC 
Koupelny 
Sprchy 
Šatny 

  

  

  

  

  

  

  

  

BALENÍ  Kód výrobku  Dodávaná množství  Balení  

 

 

106.001 
 

Láhev 750 ml 
 

Karton 12 lahví  
 

 


