
Koostumus on rekisteröity järjestössä Centre

Antipoison et de Toxicovigilance de Nancy

(Ranska). Natriumdodekyylibentseenisulfonaatti,

epäorgaaninen natriumsuola, entsyymit, hajuste,

väriaineet.

Käyttöohje

Ota ritilä pakkauksesta ja aseta se pisuaarin

keskelle. Vaihda ritilä uuteen, kun siinä oleva

tabletti on täysin liuennut.

Pakkaus

- Pakkaus: erillinen muovipakkaus

- Rasiassa 12 ritilää ja yhdessä kerroksessa

13 pakkausta

- Kuormalavalla 10 kerrosta

- Kuormalavalla 130 rasiaa, ts. 1560 ritilää

- Rasian mitat: 33,4 x 18,8 x 16,2 cm

- Kuormalava 80 x 120

Tuote sisältää myrkyllisiä aineita ja sen

nieleminen, sisään hengittäminen tai suora

kosketus siihen voivat aiheuttaa terveys-

ongelmia.

Hygienia- ja turvallisuustiedot

Varotoimet käytön yhteydessä

Tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Pidä tuote

lasten ulottumattomissa. Huuhtele kädet jokai-

sen käyttökerran jälkeen. Vältä tuotteen koske-

tusta kuumuuteen tai tuleen. Säilytä tuotetta

siten, että kosteus ja kuumuus eivät vaikuta sii-

hen, mieluummin tuuletetussa paikassa. Poista

pakkaus heti tuotteen käytön jälkeen, äläkä

käytä sitä muuhun tarkoitukseen. Tuotetta ei

saa käyttää muuten kuin käyttötarkoituksen

mukaisesti eikä yhdessä terveyttä vaarantavien

tuotteiden kanssa. Tuote on luokiteltu

ÄRSYTYSTÄ AIHEUTTAVAKSI. Lue erikois-

ohjeet ja kemikaalin käyttöturvallisuustiedote.

Koostumus

Ominaisuudet

- Tabletin paino = 85 g – ritilän paino = 113 g

- Tabletin koko = 6,5 cm – ritilän mitat =

18,1 x 18,5 x 3,6 cm

- Tabletin korkeus = 2,1 cm – rakenteensa 

ansiosta auttaa pysäyttämään vierasesineitä

- Ei sisällä paradiklooribentseeniä (PDCB) –

liukenee nopeasti jäämiä jättämättä

- Puhdas, hygieeninen, rajoitukseton ja erillistä 

liuosta ei tarvitse valmistaa 

- Tarkoitettu pisuaarien raikastamiseen ja 

suojaamiseen

- Puhtaus: pisuaari on kauemmin puhdas

- Hajua poistava: hedelmän tuoksu peittää 

pisuaarin hajun

- Tuotteen säännöllinen käyttö auttaa 

ehkäisemään kalkin muodostumista pisuaariin

Prodifa-tabletin 

sisältävä Urinaaliritilä

Urinaaliritilä sisältää 3in1 tabletin joka raikastaa,

puhdistaa tehokkaasti pisuaaria ja ehkäisee

epämiellyttävien hajujen muodostumista. Urinaaliritilässä

oleva 3in1 tabletin entsyymit ehkäisevät tehokkaasti

kalkin ja lian muodostumista. Ritilä on valmistettu siten,

että se pysäyttää vierasesineiden pääsyn viemäriin

(tupakan, paperin, purukummin yms.)
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