
TECHNICAL DATA SHEET

Discover further 
informations on your 
smartphone.

www.sanitecitalia.com

ITALCHIMICA SRL - Riviera dei Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it

BG

1940

BLU WC GEL

ОПИСАНИЕ Миещ препарат за отстраняване на варовикови отлагания на основата на солна 
киселина за тоалетни и писоари

ХАРАКТЕРИСТИКИ Ефикасен при отстраняване на варовик и на органични замърсявания
Гелообразна формула за по-добро полепване и по вертикалните повърхности 
Бутилка с насочващ накрайник за бързо и лесно нанасяне и на трудновидими места

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Пуснете водата в тоалетната чиния / писоара. Нанесете препарата по горните бордове 
отвътре на тоалетната чиния и по стените, по които се стича водата. Оставете го да 
действа 15 минути, изтъркайте с четка или абразивна кърпа, за да отстраните най-
упоритите

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: синя непрозрачна течност
pH: 0,5 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,055 +/- 0,020

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

Не смесвайте с хлорни продукти. Не използвайте върху повърхности, чувствителни на 
киселини, като например мрамор, мраморен агломерат, травертин и други варовикови 
повърхности. Да не се използва върху стомана. Преди употреба проверете киселинната 
устойчиво

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече информация 
относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за 
безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържащите се в продукта повърхностно активни вещества са биоразградими 
съгласно критериите, определени от европейска директива 648/2004/ЕО и 
последващите изменения.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 1940 EAN 8032680391552
Pcs x Box 12 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 12 Peso Kg 0,79 Oz. 27,91
Box x Pit 60
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