
Tornax-S
Naj vaše površine spet zasijejo!

»  Močno kislo peneče čistilo.

»  Odstranjuje vodni kamen, proteine in rjo. 

»  Površine polne naslag ponovno zasijejo. 

»  Priporočljiva uporaba v valilnicah.

www.cidlines.com

Zaščitite svoje živali in povečajte svoje donose



TORNAX-S je močno kislo peneče čistilo za  odstranjevanje 
mineralnih usedlin, kot so apno, rja, kalcij in proteini. Površine 
polne naslag ponovno zasijejo. Ko površine očistimo z vodo, 
ostanejo mineralne usedline, ki tvorijo zaščitni sloj za 
mikroorganizme. Zato je čiščenje s kislino bistveno za 
odstranitev teh usedlin. 

Varen do materialov
Beton, les, sintetični materiali, nerjaveče jeklo, pocinkano jeklo,  
ploščice, aluminij, medenina, baker in cink.

Kontaktni čas prilagodite očutljivosti na kislino (sperite z vodo).

• valilnica in pladnji:  vsakih 6 čiščenj,

• koncentracija: 3%,

• nanesite s penilcem ali pršilcem,

• kontaktni čas: 15 minut,

• sperite z vodo pod pritiskom večjim od 25 barov
(vedno sperite z vodo tudi penilec),

• možnost redčenje v rezervoarju penilca.

1. Odstranite vidno umazanijo (gnoj, perje, jajčne lupine itd.).

2. Površino predhodno sperite.

3. S penilcem nanesite Tornax-S.

4. Kontaktni čas: 10-15 minut.

5. Sperite z vodo.

6. Pustite, da se posuši.

7. Uporabite učinkovito širokospektralno razkužilo.

Protokol čiščenja

Uporaba

• Zelo dobra moč lepljenja.

• Idealno za čiščenje ploščic.

• Polirni učinek za vaš material; naj vaše nerjaveče jeklo ponovno zasije.

• Rezultat uporabe čistila TORNAX-S, v rotaciji z alkalnim 
čistilom, so čiste površine, brez organskih in anorganskih  snovi.

• Priporočljiva je uporaba na območjih s trdo vodo, da odstranite 
vidne usedline

.

Prednosti

Popolnoma varno in učinkovito
kislo čistilo

PREJ POTEM

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper • Belgium
T +32(0)57 21 78 77 • F +32(0)57 21 78 79

info@cidlines.com • www.cidlines.com

Zastopa in prodaja: 

ANIMALIS, prehrana in zdravje živali, d.o.o. 
Tržaška cesta 135 • 1000 Ljubljana 
t. 01 242 55 30 • f. 01 292 65 31 
info@animalis.si • www.animalis.si

* Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.




