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BRILL ULTRA

ОПИСАНИЕ Концентриран киселинен препарат за блясък за машинно миене на съдове - твърда 
вода

ХАРАКТЕРИСТИКИ За бързо изсъхване: ускорява съхненето на съдовете, ефикасен и за пластмаса
Предотвратява мъгливи петна и ивици: контролирана пяна с лесно отмиване за съдове 
с блясък и без мъгливи участъци и петна от вода 
Предпазва стъклото: неутрализира остатъците от разяждащи съставки, които са 
агресивни за стъклото
Премахва миризмите: благоприятства премахването на неприятните миризми

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Продуктът се дозира чрез автоматични дозиращи устройства на Italchimica, или в 
комбинация с вградени в машината дозиращи системи, ако има такива. Регулирайте 
дозатора на 0,2-0,5 мл/л в зависимост от степента на замърсеност и твърдостта 
на водата. Препоръчителната дозировка е базирана на употреба на продукта при 
оптимални условия. Относно регулирането на дозировката се свържете с отдела за 
техническа помощ Sanitec Service.

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Червена прозрачна течност
pH: 2,1 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,020 +/- 0,020

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

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 1150 EAN 8032680393105
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,1 Oz. 179,90
Box x Pit 72
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