
Overige informatie

ECOLUTION MILIZID STICKS
Verzendzak met 20 sticks à 3 g  art.nr. 31200

ECOLUTION HANDSPROEIER ROOD
Karton met 4 fl. à 500 ml (leeg) art.nr. 31205

ECOLUTION reservesproeikop ROOD  art.nr. 94663

Toepassingsbereik
Voor een effectieve reiniging van alle zuurbestendige materialen in sanitaire en toiletruimten.

Gebruiksaanwijzing
Reiniging van armaturen, huisraad, muren, vloeren:
Poedervormige sanitaire reiniger voor gebruik met de originele DR.SCHNELL ECOLUTION hand-
sproeier.
1. Plaats een ECOLUTION STICK MILIZID in de ECOLUTION HANDSPROEIER
2. Vul vervolgens de handsproeier met 500 ml koud, schoon water
3. Sluit de handsproeier met de rode sproeikop af
4. Schud vervolgens de gevulde en goed gesloten handsproeier krachtig

(gedurende ca. 30 – 45 seconden)
5. Breng de productoplossing aan op het reinigingstextiel, verdeel over het te reinigen oppervlak

en bewerk en spoel na met schoon water.

Producteigenschappen
• 98% minder verpakkingsafval**
• Omhulsel composteerbaar volgens DIN EN 13432
• Inhoud: volledig zelfoplosbare STICK‘s zonder afval
• Patent aangevraagd
• Toepassing in handsproeier met flacon van 100% gerecycled materiaal
• 20 x 0,5 l applicatie-oplossing in één verpakking

Opmerking 
Alvorens aan te brengen de wc-bril volledig omhoogklappen. Niet zuurbestendige voegen en 
armaturen moeten altijd worden voorgespoeld alvorens ze worden gereinigd. Na het reinigen van 
vloeren, muren en interieur altijd met schoon water naspoelen.
Sticks/zakjes lossen op bij contact met waterige vloeistoffen, dus niet met zweterige/vochtige 
 handen vastpakken of op natte oppervlakken leggen. Sticks/zakjes moeten op een koele en 
 droge plaats worden bewaard. Na 30 tot 45 seconden is het vrijgaveproces van de bescherm-
folie onvermijdelijk voltooid en begint het proces van activering en productie van de reinigings-
oplossing. Na 3 minuten (afhankelijk van beïnvloeding zoals schudden, roeren, etc.) is ook dit 
proces voltooid. Houd er rekening mee dat consistentie (poederachtig), beweging (schuddende 
roerintensiteit), houdbaarheid en arbeidsveiligheid de procesduur bepalen.

Poedervormige sanitaire reiniger en 
kalkverwijderaar in wateroplosbare zakjes
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* De CO2 balans van de Ecolution producten is door Climate
Partner volgens het GHG Protocol Product Life Cycle
Accounting and Reporting Standard vastgelegd en wordt
gecompenseerd door het ondersteunen van een Gold
Standard gecertificeerd project voor klimaatbescherming.
Meer informatie:
www.climatepartner.com/13351-1906-1001. Het in de
product verwijderingsfase ontstane CO2 werd daarbij niet
concreet berekend, maar inclusief verdere onzekerheden door
een forfaitaire toeslag van in totaal 20% bepaald en daarbij
rekening gehouden met de CO2 balans van de Ecolution
producten.
** Gebaseerd op het verpakkingsgewicht van  20 stuks 500
ml DR.SCHNELL Ready To Use  flacons met spraykop

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige 
kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details 
over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad.
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