
 
 
 
deleo® Čistilo za odtoke in cevi 
 
Izjemno učinkovito čistilo, ki odmaši vse odtoke in cevi v gastronomiji, gospodinjskih, industrijskih, komercialnih in 
javnih objektih. Zaradi visoke gostote čistila ta v koncentrirani obliki prispe do vzroka zamašitve. Zaradi svojega 
posebnega učinka že v nekaj minutah raztopi in razkroji vso trdovratno maščobo, ostanke škroba in beljakovin, 
razne usedline, vodni in urinski kamen, ostanke las, dlak, celulozne predmete, higienske vložke, tampone, itd. - in 
to brez ostankov. Zaradi posebnih učinkovin in inhibicijskih snovi čistilo deleo® za odtoke in cevi ne razžre 
plastičnih 
mas ali PVC, svinca in gumijasta tesnila. Pri tem je treba upoštevati navodila za uporabo in varno delo! Čistilo 
deleo® za odtoke in cevi je več kot 90 % biološko razgradljivo, ker učinek po 25 minutah izgine in tako ne 
ogroža flore ali favne. 
 

deleo® – Prednosti! 
 
odstrani vse organske ostanke v odtočnih cevi v nekaj minutah, 
odstrani tudi trdovratne zamašitve, saj zaradi svoje visoke lastne teže prodre v vse komolce in zavoje in tako 
razgradi tudi globlje blokade. Zato je optimalno čistilo za instalacije, 
deleo® čistilo za odtoke in cevi ne razjeda svinca, železa, PVC, plastike ali gume, 
pri normalni uporabi skladno z navodili ima preventivni učinek, 
v skladu z zakonskimi predpisi je deleo® čistilo za odtoke in cevi več kot 90 % biološko razgradljivo. Čistilo 
izgubi svoj učinek po 25 minutah in tako ne škoduje bakterijam rastlinskih ali živalskih vrst v kanalizaciji in 
odpadni vodi. 
 

deleo® – Področja uporabe! 
 
čistilo za odtoke in cevi v gostinstvu in gastronomiji, 
čistilo za odtoke in cevi v industriji, 
čistilo za odtoke in cevi čistila v obrti, kot so monterji, vodovodarji, instalaterji, ... 
čistilo za odtoke in cevi v gospodinjstvu, 
čistilo za odtoke in cevi v javnih ustanovah itd. 
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