
Nova generacija čistilnih sredstev 

ECO TOP PROFESSIONAL – za čisto prihodnost 

Gospodarna čistoča, ekološka trajnost 

Lastnosti 

Leracid
®
 Eco-Top čistilo za sanitarije je novo razvito čistilo, ki na osnovi kombinacije surovin daje 

optimalne rezultate čiščenja in pri tem izpolnjuje najstrožje okoljske zahteve EU-Ecolabel. 

Leracid
®
 Eco-Top čistilo za sanitarije odstrani hitro in temeljito vodni kamen, umazanijo in ostanke 

mila iz ploščic, talnih oblog, iz vseh predmetov v sanitarnem območju (WC, umivalnik, pisoar, kopel, 

prha) in iz sanitarne armature. 

 

Uporaba: 
Proizvod se uporablja v plastenki 750ml z razpršilko/penilko kot koncentrat ali zredčen. Za splošno 

vzdrževalno čiščenje se predlaga uporaba 1lit plastenke z dozirnim sistemom.  Za pravilno doziranju 

je na plastenki tudi natisnjena merilna skala. Uporaba 10 lit kanistra je primerna v kombinaciji z 

avtomatskim dozirnim sistemom DS Eco Top 4 za pripravo raztopine v plastenke ali vedro. Z 

različnimi vrstami embalaže je poskrbljeno za enostavno in gospodarno uporabo v vseh namenih 

čiščenja. 

 

Doziranje: 
 

Vzdrževalno čiščenje: sanitarne površine: 20 do 40 ml na 8 litrov vode  

    (0,25% do 0,50% delovna raztopina)  

 

 

Posebni napotki: 

Proizvod draži oči in kožo, izogibajte se stiku z očmi, hraniti izven dosega otrok, ne mešajte z drugimi čistilnimi 

sredstvi .Da bi se izognili nastanku aerosolov, 750ml plastenko uporabljajte s penilko. Proizvod je namenjen 

profesionalni uporabi. 

 

Tehnični podatki: 
pH vredn. koncentrat: 1,5 – 1,7 

Barva:  rdeča 

Sestavine:  <5% neionskih tenzidov, 

po EU priporočilu anorganske kisline, 

vodotopna topila,  

   barvila, dišave 

pak  artikel št.  
750ml 2078409 

1 l  2078410 

10 l  2078411 

 

 

 
Pri uporabi proizvodov je potrebno upoštevati veljavna opozorila za ravnanje s kemikalijami. Napotke za shranjevanje in varnostne ukrepe s 
kemikalijami pridobite iz veljavnih varnostnih listov. Delovne raztopine in embalažo je potrebno odstraniti v skladu z državnimi razpisi. 
Navedene reference temeljijo na osnovi naših predhodnih izkušenj. Glede na različne pogoje delovanja so vse informacije nezavezujoče in 
zgolj informativne. Zato ni mogoče prevzeti odgovornosti proti tretji osebi. 
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