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QUALITY

CZ

1175-S

ACTIVE OXYGEN

POPIS Tekutý čisticí prostředek s obsahem aktivního kyslíku, určený k mytí tvrdých povrchů

CHARAKTERISTIKA Koncentrované složení, které snadno odstraňuje zbytky nečistot
Zaručuje hluboké čištění na površích 
Odstraňuje nepříjemné zápachy
Čistí, zbavuje zápachu a odstraňuje skvrny v jediném řešení
Ideální pro mytí mopem a hadrem i pro aplikaci stříkáním

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

Přípravek je připravený k použití. Nadávkujte přípravek přímo na povrch určený k čištění, 
nechte jej pár minut působit a poté jej rozetřete čistým navlhčeným hadrem.

VLASTNOSTI Vzhled: bezbarvá čirá kapalina
pH: 4,0 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
Obsah aktivního kyslíku: 1,05%

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

PŘÍDAVNÉ INFORMACE

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU Nemíchejte s chlorovými přípravky. Nepoužívejte na površích, citlivých na kyseliny, např. 
mramor, mramorová drť, travertin a jiné vápenaté povrchy. Před použitím zkontrolujte 
odolnost povrchu vůči kyselinám. Okamžitě odstraňte vystříknutý roztok z povrchů

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. 
Nevystavujte působení extrémních teplot a slunečnímu záření. Ohledně podrobnějších 
informací o použití a likvidaci si přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA Obsažené povrchově aktivní látky jsou biodegradabilní podle kritérií určených evropskou 
směrnicí 648/2004/ES v platném znění. Je ve shodě s oběžníkem Ministerstva zdravotnictví 
Italské republiky č. 5443 z 22. 02. 2020 pro potlačení COVID-19

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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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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