erikoispesuaine 6kpl tai 12kpl suihkepullolaatikko,
EcoCap peitelevy, käyttöönotto- ja siivousohjeistus

ko pisuaareihin runsaasti vettä
luupuhtaisiin
V•aLaske
ja tarkista
i viemarin vetävyys. Katkaise
hasvedensyöttö.
ranäiden
riin? vesisensorin päälle.
emäpeitelevy
v• iKiinnitä

ecobug

®

Selvää
säästöä!

VEDETÖN PISUAARI

• Aseta EcoCap kapseli pisuaarin pohjalle.

käyttöönotto
•EcoCap
Suihkuta pisuaarin
sisäpinnat
EcoCap pesuaineella.
Aloituspaketti: EcoCap 1 0kpl tai 25kpl laatikko,
saniteettitilojen
mikrobipohjainen
•EcoCap
Vedetön
pisuaari on käyttövalmis.
erikoispesuaine 6kpl tai 12kpl suihkepullolaatikko,
EcoCap peitelevy, käyttöönotto- ja siivousohjeistus

ECOCAP päivittäinen siivousohje

• Laske puhtaisiin
pisuaareihin runsaasti
vettä
EcoCap
päivittäinen
siivousohje

ja tarkista viemarin vetävyys. Katkaise
näiden vedensyöttö.
• Kerää pisuaarista mahdolliset kiinteät ainekset
(nuuska, purukumi, etc).
• Kiinnitä peitelevy vesisensorin päälle.
• Nosta EcoCap pois ja tarkista että kapselissa on
• kiintoainetta
Aseta EcoCap
kapseli n.10%
pisuaarin
pohjalle.
vähintään
jäljellä,
jos vähemmän
uusi kapseli. (katso kuva 3)
• Suihkuta pisuaarin sisäpinnat
• Suihkuta
EcoCap pesuainetta pisuaarin sisä- ja
EcoCap pesuaineella.
ulkopinnoille sekä pisuaarin edustalla olevalle lattialle
voi pestä
muitakin kaakelipintoja).
• (Pesuaineella
Vedetön pisuaari
on käyttövalmis.
• Puhdista pisuaari puhtaalla kylmälla vedellä ja kaada
lopuksi pisuaariin n. 2-3L puhdasta kylmää vettä.

päivittäinen
siivousohje
kapseli paikalleen
ja suihkuta
•EcoCap
Aseta EcoCap
sisäpinnat lopuksi EcoCap pesuaineella.
• Kerää pisuaarista mahdolliset kiinteät ainekset
(nuuska, purukumi, etc).

• Nosta EcoCap pois ja tarkista että kapselissa on
HUOM.
Älä
pisuaariin
pesuvesiä!!
>
kiintoainetta
vähintään
n.10% likaisia
jäljellä, jos
vähemmän
HUOM.
Älä kaada
kaada
pisuaariin
likaisia
pesuvesiä!
Tappavat
EcoCap:n
uusi kapseli.
(katso
kuva
3) mikrobikannan
> Tappavat
Ecocap:n
mikrobikannan
• Suihkuta EcoCap pesuainetta pisuaarin sisä- ja
ulkopinnoille sekä pisuaarin edustalla olevalle lattialle
(Pesuaineella voi pestä muitakin kaakelipintoja).
Saneco Oy, Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki
• Puhdista pisuaari puhtaalla kylmälla vedellä ja kaada
Email:
info@saneco.fi
Puh.
09avausainetta
6872
1100 vettä.
HUOM.
Käytettäessä
viemärin
lopuksi
pisuaariin
n. 2-3L
puhdasta
kylmää
poista ensin vedettömän pisuaarin
hajulukko!
(kuva
7)
kapseli
paikalleen
ja suihkuta
• Aseta EcoCap
sisäpinnat
lopuksi EcoCap
pesuaineella.
> Voimakkaat
avausaineet
syövyttävät
hajulukon kumit

www.soneco.p
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HUOM. Älä kaada pisuaariin likaisia pesuvesiä!! >
Tappavat EcoCap:n mikrobikannan

Saneco Oy, Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki
Email: info@saneco.fi Puh. 09 6872 1100

www.soneco.p
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