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ACTIVE OXYGEN

APRAKSTS Šķidrs cietu virsmu tīrīšanas līdzeklis uz aktīvā skābekļa bāzes

RAKSTURLIELUMI Koncentrētā formula viegli noņem netīrumu atliekas
Likvidē nepatīkamas smakas 
Līdzeklis, kas vienlaikus tīra, novērš smakas un noņem traipus
Veido blīvas putas, kas turas arī uz vertikālām sienām un ir viegli noskalojamas
Ideāli piemērots mazgāšanai ar slotu un lupatu, kā arī ar izsmidzināšanas metodi

LIETOŠANA UN DOZĒŠANA Atšķaidiet līdzekli ūdenī saskaņā ar norādījumiem, uzklājiet to uz apstrādājamām virsmām ar 
lupatu, slotu vai slaucīšanas iekārtu. Nav nepieciešama skalošana. DOZĒŠANA: 20-40 ml/L 
(2-4 vāciņi uz 5 litriem), atkarībā no netīrības pakāpes.

RAKSTURLIELUMI Izskats: Caurspīdīgs bezkrāsains šķidrums
pH: 4,0 +/- 0,5
Īpatsvars [g/ml]: 1,030 +/- 0,020
Aktīvā skābekļa saturs: 5,6%

Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju.

LĪDZEKĻA SADERĪBA Nemaisiet ar hloru saturošiem līdzekļiem. Nelietot uz virsmām, kas ir jutīgas pret skābēm, 
piemēram, marmora, akmens masas, travertīna un citām kaļķakmens virsmām. Pirms 
lietošanas pārbaudiet virsmas izturību pret skābēm. Nekavējoties notīriet šķīduma šļakatas 
no virsmām, kas jutīgas pret skābēm, un noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Ja rodas 
šaubas, pirms lietošanas izmēģiniet saderību ar materiāliem uz maza apgabala neredzamā 
vietā.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
LIETOŠANAS UN 
UZGLABĀŠANAS LAIKĀ

Līdzeklis ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Uzglabājiet oriģinālajos traukos. 
Izvairieties no ekstremālām temperatūrām un saules staru iedarbības. Plašāku informāciju 
par lietošanu un utilizāciju skatiet drošības datu lapā.

SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBA Iekļautās virsmaktīvās vielas ir bioloģiski noārdāmas atbilstoši kritērijiem, kas noteikti Eiropas 
Direktīvā 648/2004/EK un turpmākajos grozījumos. Atbilst Itālijas Veselības ministrijas 
22.02.2020. apkārtrakstam Nr. 5443 par COVID-19 ierobežošanu

ĶĪMISKAIS SASTĀVS Plašāku informāciju par līdzekļa sastāvdaļām skatiet drošības datu lapā.

PA
LL

ET
IZ

AT
IO

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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