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SLO: Inter koop d.o.o. Zrkovska cesta 97, 2000 Maribor, Tel. +386 2 250 45 30, info@igefa.si                               
Pri uporabi  izdelka upoštevajte navodila o ravnanju z nevarnimi kemikalijami. Glede skladiščenja, varnosti in ravnanja obvezno prebrati 

varnostni list. Embalažo in morebitne ostanke je potrebno varno odstraniti v skladu z zakonom. Navedene navedbe temeljijo na osnovi 

naših znanj in izkušenj. V zvezi z posebnimi pogoji uporabe se obrnite na našo tehnološko službo, ki vam je na razpolago v zvezi z uporabo 

proizvoda. Ob nepravilni uporabi proizvoda ne prevzemamo nikakršnih odgovornosti. 

Sredstvo za čiščenje 
pomivalnega stroja

Uporaba:
Z redno uporabo proizvoda PRO126 zagotovite 
higienično čistočo v vaših pomivalnih strojih.

Značilnosti proizvoda:
- učinkovito odstrani maščobo in vodni kamen 
- odstrani neprijetne vonjave
 - zagotovi popolno izpiranje
 - podaljšuje življensko dobo stroja

Uporaba/Doziranje:
Uporaba je odvisna od stanja posameznega 
pomivalnega stroja. Priporočljivo je, da se izvede 
temeljito čiščenje približno vsaka 2 meseca. Najprej 
odstranimo ostanke hrane iz filtrov stroja in 
notranjosti. Nalepko na zaprtju-zamašku proizvoda 
odstranimo, vendar ne odstranimo pokrova. 
Namestimo stekleničko z zamaškom navzdol v 
stabilno košarico za jedilni pribor v pomivalni stroj. 
Prazen pomivalni stroj (brez posode) vklopimo na 
program pomivanja pri 65° C. Vsebina stekleničke 
zadostuje za eno čiščenje.
Nasvet: Pro126 se lahko uporabi za čiščenje tesnil 
na vratih pomivalnega stroja tako, da odpremo 
zamašek na steklenici nanesemo sredstvo na tesnila 
in obrišemo z mokro gobico oz. izperemo z vodo. 
Stekleničko po uporabi ovezno zapremo in si 
temeljito umijemo roke.

Pakiranje:  
•

 1 steklenica 250 ml (Karton 12 steklenic)

Art.-Nr.: 2079606

Samo za profesionalno uporabo.

Sestavine(EG) Nr. 648/2004: več kot 5% neionske 
površinsko aktivne snovi, dišave         

Označevanje v skladu direktivami z 
EU: 

DRAŽILNO

Opozorilni stavki: 
Draži oči 

Navodila za varnost: 
Hranite izven dosega otrok. V primeru stika z očmi 
takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško 
pomoč. Če pride do zaužitja takoj poiskati 
zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo

PRO 126




