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ACTIVE OXYGEN

OPIS Tekoče čistilo na osnovi aktivnega kisika za umivanje trdih površin

LASTNOSTI Zaradi koncentrirane formule zlahka odstrani ostanke umazanije
Odpravi neprijetne vonjave 
Hkrati čisti, odpravi vonjave in odstrani madeže
Ustvari gosto peno, ki se oprime tudi navpičnih sten in se zlahka izpira
Idealno za uporabo bodisi z mopom in krpo bodisi z razprševanjem

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

Izdelek razredčite v vodi v skladu z navodili in ga nanesite po površinah, ki jih je treba očistiti, 
s pomočjo krpe, mopa ali pralno-sušilnega stroja. Izpiranje ni potrebno. ODMERJANJE: 
20–40 ml/l (2–4 zamaški vsakih 5 litrov) glede na stopnjo umazanosti.

SPECIFIKACIJE Videz: Prosojna brezbarvna tekočina
pH: 4,0 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 1,030 +/- 0,020
Vsebnost aktivnega kisika: 5,6%

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA Ne mešajte s kloriranimi izdelki. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na kisline, 
kot so npr. marmor, aglomerati iz marmorja, travertin in druge apnenčaste površine. Pred 
uporabo preverite odpornost površine na kisline. Nemudoma odstranite in temeljito izperite 
morebitne brizge raztopine na površine, ki so občutljive na kisline. V primeru dvomov pred 
uporabo preizkusite združljivost z materiali na majhnem skritem delu.

VARNOSTNI UKREPI GLEDE 
UPORABE IN SKLADIŠČENJA

Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. 
Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam in sončni svetlobi. Dodatne podatke o 
uporabi in odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

CERTIFIKATI / SKLADNOST Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske 
uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami. V skladu z okrožnico 
italijanskega Ministrstva za zdravje št. 5443 z dne 22. 2. 2020 o omejevanju epidemije 
COVID-19

KEMIJSKA SESTAVA Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.
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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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