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QUALITY

BG

1175-S

ACTIVE OXYGEN

ОПИСАНИЕ Течен почистващ препарат на основата на активен кислород за миене на твърди 
повърхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ Концентрираната формула отстранява лесно остатъчни замърсявания
Гарантира почистване на повърхностите в дълбочина 
Премахва неприятни миризми
Почиства, ароматизира и премахва петната едновременно
Идеален за миене както с моп и парцал, така и чрез напръскване

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Продуктът е готов за употреба. Нанесете препарата директно върху повърхността за 
почистване, оставете го няколко минути да подейства, след което избършете с чиста 
навлажнена кърпа.

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: безцветна прозрачна течност
pH: 4,0 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,000 +/- 0,020
Съдържание на активен кислород: 1,05%

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

Не смесвайте с хлорни продукти. Не използвайте върху повърхности, чувствителни на 
киселини, като например мрамор, мраморен агломерат, травертин и други варовикови 
повърхности. Преди употреба проверете киселинната устойчивост на повърхността. 
Незабавно отс

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури и излагане на слънчева 
светлина. За повече информация относно използването и изхвърлянето направете 
справка в информационния лист з

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържащите се в продукта повърхностно активни вещества са биоразградими 
съгласно критериите, определени от европейска директива 648/2004/ЕО и 
последващите изменения. Съответства на изискванията на циркулярно писмо № 5443 
от 22.02.2020 на италианското Мин

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 1175-S EAN 8054633838990
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,75 Oz. 26,46
Box x Pit 105
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