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BRILL POWER

OPIS Koncentrirano kislo sredstvo za sijaj za strojno pomivanje posode – za srednje trdo vodo

LASTNOSTI Hitro sušenje: pospešeno sušenje posode, učinkovito tudi na plastiki
Ne pušča sledi: omejeno penjenje in odlično izpiranje za bleščečo posodo brez puščanja 
sledi in vodnih madežev 
Varuje steklo: nevtralizira jedke ostanke, ki poškodujejo steklo
Odstranjuje vonjave: olajša odpravljanje neprijetnih vonjav

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

Izdelek se odmerja z avtomatsko dozirno opremo Italchimica ali v kombinaciji z morebitnimi 
vgrajenimi dozirnimi sistemi pomivalnega stroja. Regulirajte dozirnik na 0,2-0,5 ml/l glede 
na stopnjo umazanosti in trdoto vode. Priporočeni odmerek se nanaša na uporabo izdelka v 
optimalnih pogojih. V zvezi s prilagoditvijo doziranja se posvetujte s službo tehnične pomoči 
Sanitec Service.

SPECIFIKACIJE Videz: Prosojna modra tekočina
pH: 2,1 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 1,020 +/- 0,020

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA Ob upoštevanju priporočenih načinov uporabe je izdelek mogoče uporabljati na vseh 
materialih, ki so običajno prisotni v kuhinjah oziroma se uporabljajo za izdelavo različne 
opreme. V primeru dvomov pred uporabo preizkusite združljivost z materiali na majhnem 
skritem delu.

VARNOSTNI UKREPI 
GLEDE UPORABE IN 
SKLADIŠČENJA

Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. 
Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam. Dodatne podatke o uporabi in 
odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

CERTIFIKATI / SKLADNOST Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske 
uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami.

KEMIJSKA SESTAVA Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.
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N CODE 1134 EAN 8054633830178
Pcs x Box 1 Volume L 15 Fl. Oz. 507,21
Box x Layer 13 Peso Kg 15,3 Oz. 539,69
Box x Pit 52
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