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ОПИСАНИЕ Ароматизиран миещ препарат за отстраняване на варовикови отлагания на основата 
на фосфорна и лимонена киселина, за премахване на замърсявания, варовик и 
остатъци от сапун от всякакви повърхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ Разтваря бързо замърсявания, варовик и остатъци от сапун по мивки, душ корита, 
батерии за мивки, санитарно-битова арматура, плочки и др.
Съдържа кватернерни амониеви соли 
Оставя приятен аромат
Не поврежда хромираните части

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 обилно количество вода. 
Обширни повърхност

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Зелена прозрачна течност
pH: 2,2 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,040 +/- 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.
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N CODE 1931 EAN 8032680391965
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,2 Oz. 183,42
Box x Pit 72
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