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CRYSTAL
GREEN POWER

ОПИСАНИЕ Многофункционален препарат за стъкла, огледала и забърсване на прах

ХАРАКТЕРИСТИКИ Оставя повърхностите чисти и блестящи, без замъглявания
Идеален за стъкла, огледала и хромирани повърхности 
Продукт със сертификат за екомаркировка на ЕС с ниско въздействие върху околната 
среда
Със съставки от естествен произход

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Продуктът е готов за употреба. Сложете необходимото количество препарат директно 
върху повърхността за почистване и търкайте до пълно изсъхване

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Безцветна прозрачна течност
pH: 10,5 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 0,990 +/- 0,020

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

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ

Дерматологично тестван

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

При спазване на препоръчаните начини на употреба, може да се използва върху 
повечето материали, които обичайно се намират в предприятията от хранително-
вкусовата промишленост. Избягвайте да пръскате с него поликарбонат и други 
пластмасови материали, податливи на стресово напукване (stress cracking). Ако не 
сте сигурни, препоръчваме преди всякаква продължителна употреба да преценявате 
материалите един по един.

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. Лиценз № IT/020/036 за екомаркировка на ЕС. 
Препоръчителната доза позволява спестяване на средства и намаляване до минимум 
на въздействието върху околната среда. Ограничено използване на опасни вещества.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 3102 EAN 8032680393655
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,74 Oz. 26,19
Box x Pit 105
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