
TECHNICAL DATA SHEET

Discover further 
informations on your 
smartphone.

www.sanitecitalia.com

ITALCHIMICA SRL - Riviera dei Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it

QUALITY

LT

1174

ACTIVE OXYGEN

APRAŠYMAS Skystas ploviklis aktyvaus deguonies pagrindu kietiems paviršiams plauti

APIBŪDINIMAS Koncentruotų medžiagų sudėtis lengvai pašalina nešvarumų likučius
Pašalina nemalonius kvapus 
Vienu metu plauna, valo dėmes ir kvėpina
Skalsių putų pavidalu, kurios puikiai prisitvirtina net prie vertikalių paviršių bei yra lengvai 
nuskalaujamos
Idealiai tinka plauti naudojant tiek grindų plovimo šluostą ar skudurą, tiek purškimo metodą

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS Remdamiesi nurodymais ištirpinkite produktą vandenyje ir naudojant šluostę, grindų plovimo 
šluostą ar plovimo / džiovinimo mašiną, paskirstykite jį ant paviršiaus. Nuskalauti nėra būtina. 
DOZAVIMAS: 20-40 ml/l (2-4 dangteliai kas 5 litrus) priklausomai nuo nešvarumo laipsnio .

YPATUMAI Išvaizda: Skaidrus, bespalvis skystis
pH: 4,0 +/- 0,5
Santykinis svoris [g/ml]: 1,030 +/- 0,020
Aktyvaus deguonies sudėtyje yra: 5,6%

Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus 
atvejo savybių.

PRODUKTO SUDERINAMUMAS Nemaišykite su chloruotais produktais. Nenaudokite ant rūgštims jautrių paviršių, pavyzdžiui: 
marmuro, marmuro aglomerato ar granito skaldos, travertino ir kitų klintinių paviršių. Prieš 
naudojimą patikrinkite paviršių atsparumą rūgštims. Nedelsiant pašalinkite tirpalo purslus nuo 
rūgštims jautrių paviršių ir gausiai nuskalaukite. Kilus abejonėms, prieš naudojimą patikrinkite 
suderinamumą su medžiagomis užpylę produkto ant mažai pastebimo ploto.

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
NAUDOJANT IR 
SANDĖLIUOJANT

Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikymo 
ribinėse temperatūrose ir tiesioginių saulės spindulių. Daugiau informacijos apie naudojimą ir 
atliekų šalinimą rasite saugos duomenų lape.

SERTIFIKATAI / ATITIKTIS Sudėtyje esančios paviršiuje aktyviosios medžiagos yra biologiškai skaidžios ir atitinka 
Europos Direktyvoje 648/2004/EB bei vėlesniuose pakeitimuose, pateikiamus kriterijus. 
Atitinka 2020-02-22 Sveikatos apsaugos ministerijos aplinkraštį Nr. 5443 dėl COVID-19

CHEMINĖ SUDĖTIS Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.
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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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