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NEOPOL
Цитрусови плодове

ОПИСАНИЕ Концентриран течен препарат за ръчно миене на съдове

ХАРАКТЕРИСТИКИ Продукт с неутрален pH, деликатен за кожата
Образува плътна пяна, която се отмива лесно и не оставя мъгливи петна и ивици 
Свеж аромат, който улеснява премахването на миризмите от съдовете
Избягване на разхищенията благодарение на прецизния диспенсър с помпичка
Обезмаслява в дълбочина

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Изсипете необходимото количество продукт в хладка вода, оставете съдовете да се 
накиснат до размекване на замърсяванията, при необходимост използвайте гъба/
четка директно върху упоритите замърсявания, след което ги изплакнете и оставете да 
изсъхнат. Дозировка: 1-3 мл на литър вода, в зависимост от степента на замърсеност. 
(1 натискане = 4 мл).

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Жълта прозрачна течност
pH: 7,0 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,030 +/- 0,020

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

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ

дерматологично тестван. Изпитване съгласно стандарта IKW за миещо действие - 
“Препоръка за качествена оценка на действието на детергенти за ръчно миене на 
съдове”: с 1 мл се измиват до 4 чинии, с дозата от едно натискане се измиват до 16 
чинии, а с 1 флакон - до 4000 чинии.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

При спазване на препоръчаните начини на употреба може да се използва върху всички 
материали, намиращи се обичайно в кухните/използвани за производство на различни 
уреди. При съмнения, преди използване тествайте съвместимостта с материалите 
върху малък участък на скрито място.

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 1231 EAN 8032680397578
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 15 Peso Kg 1,03 Oz. 36,33
Box x Pit 90
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