SR 13
Soluţie de curăţăt universala pentru suprafete lucioase

Compoziţie:
Conţine <5 % agenti tensioactivianionici si neionici
linalool, parfum, coloranti.
Valoare pH ~ 9
Acţiune:
Efect deosebit de curăţare, protejează materialele.
După uscare nu lasă urme, păstrează luciul.
Capacitate de emulgare deosebită pentru petele de
grăsime şi ulei. Consum economicos. Parfumat
plăcut. Testat dermatologic.
Domeniu de utilizare:
Pentru toate tipurile de suprafeţe lavabile (de
exemplu PVC, linoleum, piatră), chiar şi pentru
pardoselile emulsionate. Se mai poate folosi şi
pentru suprafeţe netede şi lucioase, din plastic, lac,
sticlă, ceramică, metal. Nu se foloseşte pentru
lemnul neprotejat.
Utilizare:
Pentru grad normal de murdărire concentraţia
recomandată este 0,5% - 1% (50-100ml. la 10l apa).
În cazuri de murdărie persistentă concentraţia se
poate mări până la 5% (500ml la 10l apa). Pe
suprafeţele cu luciu ridicat se recomanda ştergerea
uscată după spălare. Nu se recomanda folosirea în
automate de spălare.

Instrucţiuni de siguranţă:
A nu se lasa la indemana copiilor. În caz de contact
cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si cereti sfatul
medicului. 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.

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.

Ambalare
1L
10 L
200 L
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Cod produs
0404756
0404753
0404653
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