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Glorix 
Professional 
Urinoirblokken

Business Solutions
Bij Diversey streven wij ernaar uw business te begrijpen en wij zijn er 
ons bewust van dat men alles correct moet doen van de eerste keer.  
Daarom hebben wij een nieuw gamma producten ontwikkeld, genaamd 
“Business Solutions”.    
“Business Solutions” is een nieuw concept bestaande uit producten 
die speciaal gericht zijn op de specifieke schoonmaakbehoefte van de 
professionele onderneming. Deze producten maken niet alleen in één 
keer schoon. Ze geven u ook de zekerheid van de noodzakelijke hygiëne, 
zodat u zich helemaal kan richten op uw dagelijkse business, namelijk uw 
gasten bedienen of voor uw patiënten zorgen.  

Efficiënte sanitairreiniging 
Het gamma van Glorix en Cif Professional voor sanitairreiniging biedt u 
de garantie van perfect propere ruimtes en een onberispelijke hygiëne. 
Wat ook de dagelijkse of periodieke reinigingsbehoeftes of -problemen 
mogen zijn, het reinigingsgamma biedt steeds een oplossing.  

Productomschrijving
Glorix Professional Urinoirblokken kunnen in alle urinoirs gebruikt 
worden. Het product ontgeurt en bevordert aanzienlijk de hygiëne in de 
sanitaire ruimtes.

Belangrijke eigenschappen
• Frisse en langdurige citroengeur
• Wateroplosbaar
• Waterbestendige verpakking

Voordelen
• Creëert een aangename geurende omgeving en maskeert de urinegeur
• Gaat urine- en kalkaanslag tegen
• Veilig in gebruik en kostenefficiënt
• Geschikt voor gebruik in alle urinoirs
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 Technische gegevens

Uitzicht Groene compacte blok Relatieve Dichtheid (20°C) niet bepaald

Geur Geparfumeerd pH waarde 8 (1% oplossing)

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en mogen niet opgevat worden als specificatie.

Beschikbare verpakkingen 

Product Verpakking Artikelcode

Glorix Professional Urinoirblokken 150 stuks 7517959

Glorix Professional Urinoirblokken 6 x 50 stuks 7522437

Veilige hantering en opslag

Volledige instructies voor hantering en verwijdering van dit product worden beschreven in het 
Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet).

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen extreme temperatuurwaarden.

Gebruiksaanwijzing
Gebruik 1 blok voor ieder urinoir. 
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