
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

3105

SURFACE
GREEN POWER

ОПИСАНИЕ Универсален препарат за почистване на всякакви твърди повърхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ Идеален за всички видове миещи се подове, устойчиви на вода
Леко алкален концентриран препарат с отличен обезмасляващ ефект, отстранява 
всякакви видове замърсявания 
Не е необходимо изплакване; не оставя мъгливи петна и ивици
Продукт със сертификат за екомаркировка на ЕС с ниско въздействие върху околната 
среда
Със съставки от естествен произход

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Малки повърхности/упорити замърсявания: Нанесете продукта неразреден директно 
върху повърхността за почистване, оставете го да подейства няколко минути, след 
което избършете с навлажнена чиста кърпа. Изплакнете с вода. Обширни повърхности/
редовно почиства

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Зелена прозрачна течност
pH: 10,5 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,010 +/- 0,020

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

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

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. Лиценз № IT/020/036 за екомаркировка на ЕС. 
Препоръчителната доза позволява спестяване н

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 3105 EAN 8032680393679
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,05 Oz. 178,13
Box x Pit 72
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