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ACTIVE OXYGEN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υγρό καθαριστικό με ενεργό οξυγόνο για πλύσιμο σκληρών επιφανειών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Συμπυκνωμένη σύνθεση που αφαιρεί εύκολα τα υπολείμματα βρωμιάς
Αφαιρεί τις δυσάρεστες οσμές 
Καθαρίζει, αρωματίζει και αφαιρεί τους λεκέδες με ένα μόνο πέρασμα
Σχηματίζει πυκνό αφρό που προσκολλάται ακόμη και σε κάθετα τοιχώματα και ξεπλένεται 
εύκολα
Ιδανικό τόσο για πλύσιμο με σφουγγαρίστρα και σφουγγαρόπανο, όσο και σε σπρέι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Αραιώστε το προϊόν σε νερό σύμφωνα με τις οδηγίες και απλώστε το στις επιφάνειες για 
καθαρισμό με σφουγγαρόπανο, σφουγγαρίστρα ή ηλεκτρική σκούπα στερεών/υγρών. Δεν 
χρειάζεται ξέβγαλμα. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 20-40 ml/L (2-4 καπάκια ανά 5 λίτρα) ανάλογα με τον 
βαθμό της βρωμιάς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όψη: Άχρωμο Διαφανές Υγρό
pH: 4,0 +/- 0,5
Ειδικό βάρος [g/ml]: 1,030 +/- 0,020
Περιεκτικότητα σε ενεργό οξυγόνο: 5,6%

Τα παραπάνω στοιχεία είναι χαρακτηριστικές τιμές παραγωγής και δεν συνιστούν 
προδιαγραφές.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μην το αναμειγνύεται με προϊόντα που περιέχουν χλώριο. Μην το χρησιμοποιείτε σε 
επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στα οξέα, όπως μάρμαρο, μωσαϊκό, τραβερτίνη και άλλα 
ασβεστολιθικά πετρώματα. Πριν τη χρήση, ελέγξτε την αντοχή της επιφάνειας στα οξέα. 
Καθαρίστε αμέσως τα σταγονίδια διαλύματος από τις ευαίσθητες επιφάνειες στα οξέα και 
ξεβγάλτε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε τη συμβατότητα με τα υλικά, 
σε ένα μικρό κρυφό σημείο, πριν τη χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Να φυλάσσεται στον αρχικό 
του περιέκτη. Αποφεύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες και την έκθεση στο φως του ήλιου. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την απόρριψη, συμβουλευτείτε το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Τα επιφανειοδραστικά που περιέχει είναι βιοαποδομήσιμα σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στην ευρωπαϊκή οδηγία 648/2004/ΕΚ, όπως ισχύει. Συμμορφούται με την εγκύκλιο 
αριθ. 5443 της 22.02.2020 του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό του COVID-19

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος, συμβουλευτείτε το 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
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N CODE 1174 EAN 8054633831267
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,15 Oz. 181,66
Box x Pit 72
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