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ACTIVE OXYGEN

PËRSHKRIMI Larës i lëngshëm me bazë me oksigjen aktiv për larjen e sipërfaqeve të forta

KARAKTERISTIKAT Formulë e përqendruar që heq me lehtësi mbetjet e papastërtisë
Eliminon erën e keqe 
Lan, parfumos dhe heq njollat njëherësh
Formon një shkumë kompakte që ngjitet gjithashtu në muret vertikale dhe shpëlahet lehtë
Ideale për larje me leckë dhe me metodën e spërkatjes

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

Treteni produktin në ujë sipas udhëzimeve, shpërndajeni mbi sipërfaqet që duhen trajtuar me 
një leckë, me një leckë për dyshemetë ose tharëse. Nuk ka nevojë për shpëlarje. DOZIMI: 
20-40 ml/L (2-4 kapakë çdo 5 litra) në varësi të shkallës së papastërtisë.

SPECIFIKAT Pamja: Lëng i tejdukshëm pa ngjyrë
pH: 4,0 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 1,030 +/- 0,020
Përbërje me oksigjen aktiv: 5,6%

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

Mos e përzieni me produkte me klor. Mos e përdorni në sipërfaqe të ndjeshme ndaj 
acideve, p.sh. mermer, përzierje mermeri, travertin dhe sipërfaqe të tjera gëlqerore. Përpara 
përdorimit verifikoni qëndrueshmërinë e sipërfaqeve ndaj acideve. Hiqini menjëherë stërkalat 
e tretësirës nga sipërfaqet e ndjeshme ndaj acideve dhe shpëlajini menjëherë ato. Në rast 
se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të vogël të fshehtë 
përpara përdorimit.

KUJDESI GJATË PËRDORIMIT 
DHE RUAJTJES

Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. 
Shmangni temperaturat ekstreme dhe ekspozimin ndaj diellit. Për më shumë informacione 
mbi përdorimin ose asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara 
nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese. Në përputhje me qarkoren 
nr. 5443 të datës 22.02.2020 të Ministrisë së Shëndetësisë për frenimin e COVID-19

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.
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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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