
Spray Sanurix dilution on the 
cover and the surface. Leave 
on for a moment to react.

Suihkuta Sanurix-liuosta 
pisuaarin sisä- ja ulkopinnoille. 
Jätä hetkeksi vaikuttamaan.
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Clean by brushing circularly 
with a conventional brush.

Puhdista harjaamalla pinnat 
pyörivin liikkein.

Polish the outer and inner 
surface in circular motions 
with a cleaning cloth. 

Pyyhi sisä- ja ulkopinnat 
pyörivin liikkein kiiltäväksi 
liinalla.

For cleaning you need Sanurix dilution, a brush 
and a cloth. Sanurix is a contentrate, so make a 
dilution to the spray bottle 1:20 (1 part Sanurix, 
20 parts water).

Päivittäiseen siivoukseen tarvitset Sanurix-suihkeen, 
harjan ja liinan. Sanurix on vahva tiiviste, joten 
laimenna sitä suihkepulloon suhteessa 1:20 
(1 osa Sanurixia, 20 osaa vettä).
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Syväpuhdistaja: Suositus 1-2 
kertaa vuodessa 

Deep Cleaner: 1 to 2 times 
a year recommended

Pour 5 to 10 liters of water 
directly over the cover.

Kaada 5-10 litraa vettä suoraan 
pisuaarin kannen päälle.

Lift cover with suction device. Nosta kansi imukupilla.

Mix uriSTRONG with warm 
water 1:10 (1 part uriSTRONG 
10 parts water).

Laimenna uriSTRONG-liuos 
lämpimään veteen. 
Laimennussuhde on 1:10.

Pour the uriSTRONG mix into 
the urinal with the exposure 
time of 10 to 30 minutes.

Kaada laimennettu uriSTRONG-liuos 
pisuaariin ja anna vaikuttaa 
10-30 minuuttia.

Rinse with 10 liters of 
cold water.

Huuhtele 10 litralla kylmää 
vettä.

Insert the cover and pour 
3 dl uriLOCK over the cover.

Laita kansi paikalleen ja kaada 
sen päälle 3 dl uriLOCK-nestettä. 

Refilling: repeat approx 
every 3 months

Uudelleentäyttö: noin 3 
kuukauden välein

Pour 3 dl uriLOCK 
blocking fluid over the 
cover approx. every
3 months. No other
actions required.  

Kaada 3 dl uriLOCK-nestettä 
suoraan hajulukon päälle
noin 3 kuukauden välein. Ei muita 
toimenpiteitä.
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Maintenance in only 
10 seconds!
Vain 10 sekunnin 
huolto!


