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ОПИСАНИЕ Суперконцентриран киселинен препарат за отстраняване на варовикови отлагания за 
ежедневно поддържане на тоалетната

ХАРАКТЕРИСТИКИ Отстранява варовика и е ефикасен срещу органични замърсявания
Спомага за поддържането на повърхностите чисти и с блясък 
Премахва неприятните миризми благодарение на аромата си, в хармония с линията 
продукти Dosy.
От един литър концентрат се получават 50 флакона от по 500 мл препарат, готов за 
употреба.
Продукт, съответстващ на минималните екологични условия, с ниска степен на 
въздействие върху околната среда, по-малко пластмаса за изхвърляне, намалени 
експлоатационни разходи, необходимо по-малко пространство за съхранение.
При посочената концентрация на употреба препаратът няма никакви предупреждения 
за опасност CLP.

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Разредете препарата в предназначения за тази цел флакон. 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

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: синя прозрачна течност
pH: 1,5 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,130 +/- 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. Преди употреба проверете киселинната устойчивост на повърхността. 
Незабавно отс

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.

PA
LL

ET
IZ

AT
IO

N CODE 1702 EAN 8054633835258
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 15 Peso Kg 1,13 Oz. 39,86
Box x Pit 90
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