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ACTIVE OXYGEN

OPIS Płyn na bazie aktywnego tlenu do mycia twardych powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI Skoncentrowana formuła z łatwością usuwa zabrudzenia
Gwarantuje dokładną czystość powierzchni 
Eliminuje nieprzyjemne zapachy
Jednocześnie myje, nadaje zapach i odplamia
Idealny do stosowania zarówno przy użyciu mopa i ścierki, jak i w postaci rozpylonej

SPOSÓB UŻYCIA I 
DOZOWANIE

Produkt gotowy do użytku. Nanieść produkt bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, 
pozostawić na kilka minut, a następnie przetrzeć czystą wilgotną ścierką.

SPECYFIKACJE Wygląd: przezroczysty bezbarwny płyn
pH: 4,0 +/- 0,5
Ciężar właściwy [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
Zawartość aktywnego tlenu: 1,05%

Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.

DODATKOWE INFORMACJE

ZGODNOŚĆ PRODUKTU Nie mieszać z produktami chlorowymi. Nie używać na powierzchniach wrażliwych na 
działanie kwasów, takich jak marmur, aglomerat marmurowy, trawertyn i inne powierzchnie 
wapienne. Przed użyciem sprawdzić odporność powierzchni na działanie kwasów. Rozpryski

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
I PRZECHOWYWANIA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przechowywać w 
oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur i nie wystawiać na działanie światła 
słonecznego. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat użytkowania i unieszkodl

CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z 
kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) 648/2004 z późniejszymi zmianami. Produkt 
zgodny z okólnikiem włoskiego Ministerstwa Zdrowia nr 5443 z dnia 22 lutego 2020 r. w s

SKŁAD CHEMICZNY W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą 
charakterystyki.
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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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