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Flydende koncentrat Orotol® plus er den ideelle løsning, hvis du ønsker

MD 555 cleaner er dit specialrensemiddel til sugesystemer og amalgam

at desinficere, desodorisere, rense og pleje alle sugeanlæg og amalgam

udskillere. Den er effektiv over for aflejringer, tilkalkning og tilslamning.

udskillere på én og samme tid. Rensevæsken bruges efter endt arbejds-

Rensemidlet bør bruges 1 til 2 gange om ugen (f.eks. om tirsdagen og

dag eller 2 gange dagligt ved kraftig belastning (middag og efter

torsdagen). Ved kraftigere belastning dog gerne dagligt før frokostpausen.

middag).
1. Til forrensning: sug 2 liter vand gennem systemet
1. Til forrensning: sug 2 liter vand gennem systemet
2.	Tilbered opløsningen i plejesystemet.*
Til en behandlingsenhed: bland 20 ml (1 doseringshætte) med koldt
vand til en blanding på i alt 1 liter væske, og bland opløsningen godt
(til 2 behandlingsenheder kræves den dobbelte mængde)

2. Tilbered opløsningen i plejesystemet.*
Til en behandlingsenhed: bland 50 ml (2,5 doseringshætter) med
koldt vand til en blanding på i alt 1 liter, og bland opløsningen godt
(til 2 behandlingsenheder kræves den dobbelte mængde)
3. Sæt sugeslangerne på plejesystemet, og sug opløsningen igennem

3. Sæt sugeslangerne på plejesystemet, og sug opløsningen igennem

4. Tilbered endnu en liter, og fordel den på maks. fire fontæner

4. Tilbered endnu en liter, og fordel den på maks. fire fontæner

5. Lad den virke i mindst 0,5 til 2 timer (middagspause)

5. Lad den virke i mindst 1 time eller natten over

6. Sug 2 liter vand gennem suget, når virketiden er gået

6. Sug 2 liter vand igennem, når virketiden er gået eller næste morgen

* Anvendelse af et plejesystem med sugeslangeadaptere til opsugning af en luft-opløsnings-blanding. Opsugning uden passende
adapter fra et bæger eller lignende beholder er uegnet til desinfektion og rengøring. Vi anbefaler at bruge OroCup.

