
Detergent pentru curatarea de baza a spatiilor sanitare si a piscinelor

Compoziţie:
Conţine < 5% agenti tensioactivi neionici şi anionici. 
Alte  ingrediente:  acizi  organici  şi  anorganici, 
coloranţi şi parfum.
Valoare pH  ~ 0,5.

Acţiune:
Curata rapid  şi  uşor  depunerile  persistente  de 
calcar,  rugină,  ciment,  săpun  şi  grăsime. 
Indeparteaza murdaria specifica spatiilor sanitare si 
indeparteaza  mirosurile  neplacute.  Nu  ataca 
suprafeţe cromate corespunzător.

Domeniu de utilizare:
Pentru  curatarea  tuturor  suprafetelor  acido-
rezistente  din băi,  toalete  sau  alte  spaţii  sanitare, 
inclusiv piscine. Curăţenie după constructor în cazul 
suprafeţelor  murdărite  cu ciment,  var,  adezivi,  etc. 
Atentie:  ataca  marmura  (orice  piatra  calcaroasa), 
cuprul,  aluminiul.  Poliamida.  Verificati  rezistenta 
suprafetelor la actiunea produsului inainte de prima 
utilizare.

Utilizare:
Aplicati produsul in dilutie de 5%-20% (in functie de 
gradul  de  murdarie).  Lasati  sa  actioneze  cateva 
minute, frecati suprafata daca este cazul, dupa care 
clatiti temeinic suprafetele cu apa curata. In cazul de 
depuneri  extreme  de  calcar  sau  rugina  folositi 
nediluat.

Instrucţiuni de siguranţă:
Poate cauza arsuri grave. A nu se lasa la indemana 
copiilor. În caz de contact cu ochii, clatiti imediat cu 
multa  apa  si  cereti  sfatul  medicului.  Hainele 
contaminate  se  vor  indeparta  imediat.  In  urma 
contactului cu pielea spalati imediat cu multa apa. In 
cazul  folosirii  prin  pulverizare  nu  inhalati  aerosolii. 
Utilizati echipamente de protectia muncii adecvate.

Ecologie:
Acest  produs   respectă  legile  referitoare  la 
compatibilitatea  cu  mediul  înconjurător  a 
detergentilor  si  substantelor  de  curăţare  şi  a 
normelor  de  aplicare  a  acestora,  referitoare  la 
degradarea  biologică  a  materiilor  prime.  Informaţii 
mai cuprinzătoare referitoare la interacţiunea acestui 
produs cu mediul pot fi obţinute la cerere.

Acest produs este destinat utilizării profesionale.

Ambalare Cod produs
1 L 0404793
10 L 0404792
200 L 0404665
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Aceste informaţii sunt date cu scop informativ pentru a 
permite utilizarea  corespunzătoare a produsului si nu 
pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de 
garanţie. Informaţiile se refera numai la produsul 
specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs nespecificat.

http://www.wmprof.com/

