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ACTIVE OXYGEN

LEÍRÁS Folyékony, aktív oxigén alapú tisztítószer kemény felületek lemosására

JELLEMZŐK Koncentrált formula, könnyen eltávolítja a szennymaradványokat
Megszünteti a kellemetlen szagokat 
Tisztít, szagtalanít és folttalanít egyszerre
Tömör habot képez, amely a függőleges falakra is feltapad, és könnyen lemosható
Ideális mind nyeles felmosóval vagy ruhával, mind spray módszerrel való használatra

HASZNÁLAT ÉS ADAGOLÁS Oldja fel a terméket vízben az utasítás szerint, oszlassa el a kezelendő felületen ruhával, 
nyeles felmosóval vagy takarítógéppel. Nem igényel öblítést. ADAGOLÁS: 20-40 ml/l (2-4 
kupak termék minden 5 literhez) a szennyezettség függvényében.

TULAJDONSÁGOK Megjelenés: Színtelen, átlátszó folyadék
pH: 4,0 +/- 0,5
Fajsúly [g/ml]: 1,030 +/- 0,020
Aktív oxigén tartalma: 5,6%

A fent megadott adatok jellemző gyártási értékek, és nem képeznek specifikációt.

A TERMÉK 
ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE

Klórtartalmú termékkel ne vegyítse. Ne használja savra érzékeny, például márvány, terrazzo, 
travertin és hasonló mészkő-felületeken. Használat előtt ellenőrizze a felület savállóságát. 
A savra érzékeny felületről azonnal távolítsa el, és bő vízzel öblítse le a kifröccsent oldatot. 
Kétség esetén használat előtt végezzen próbát az adott anyag egy kevésbé látható, kis 
felületén.

HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI 
ÓVINTÉZKEDÉSEK

A termék kizárólag professzionális használatra készült. Az eredeti tárolóedényben 
kell tartani. Kerülje a szélsőséges hőmérsékletetet és a napfényt. A felhasználásra és 
semlegesítésre vonatkozó bővebb információk a biztonsági adatlapon találhatók.

TANÚSÍTÁSOK / 
MEGFELELŐSÉG

A termékben található felületaktív anyagok a 648/2004/EK Európai Irányelv és ennek 
későbbi módosításaiban foglalt kritériumok szerint biológiailag lebonthatók. Megfelel az /
olasz/ Egészségügyi Minisztérium 2020.02.22-i, a COVID-19 megfékezéséről szóló 5443. sz. 
körlevelének

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL A termék összetevőire vonatkozó bővebb információkat lásd a biztonsági adatlapon.
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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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