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QUALITY

RO

1174

ACTIVE OXYGEN

DESCRIERE Detergent lichid pe bază de oxigen activ pentru spălarea suprafeţelor dure

CARACTERISTICI Formula concentrată îndepărtează uşor murdăria
Elimină mirosurile neplăcute 
Curăță, dezodorizează și îndepărtează petele
Formează o spumă compactă care aderă chiar şi la suprafeţele verticale şi se clăteşte uşor
Ideal atât pentru spălarea cu mopul sau cu o cârpă, cât şi pentru curăţarea prin pulverizare

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Diluaţi produsul în apă conform dozelor recomandate şi aplicaţi soluţia pe suprafeţele 
de curăţat cu o cârpă, cu mopul sau cu maşina de spălat pardoseli. Nu necesită clătire. 
DOZARE: 20-40 ml/L (2-4 capace la 5 litri), în funcţie de gradul de murdărie.

SPECIFICAŢII Aspect: Lichid Transparent Incolor
pH: 4,0 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,030 +/- 0,020
Conţinut de oxigen activ: 5,6%

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Nu amestecaţi cu produse clorinate. Nu utilizaţi pe suprafeţe sensibile la acizi, de ex. 
marmură, aglomerat de marmură, travertin şi alte suprafețe calcaroase. Înainte de utilizare, 
verificaţi rezistenţa suprafeţei la acizi. Îndepărtaţi imediat stropii de soluţie de pe suprafeţele 
sensibile la acizi şi clătiţi din abundenţă. Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizare testaţi 
compatibilitatea pe o mică porţiune ascunsă.

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme şi expunerea la soare. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi 
eliminarea, consultaţi fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Agenţii tensioactivi conţinuţi sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva 
Europeană 648/2004/CE cu modificările ulterioare. Conform cu circulara nr. 5443 din 
22.02.2020 a Ministerului Sănătăţii italian privind combaterea răspândirii COVID-19.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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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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