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QUALITY

SK

1175-S

ACTIVE OXYGEN

POPIS Tekutý čistiaci prostriedok s obsahom aktívneho kyslíka, určený na umývanie tvrdých 
povrchov

CHARAKTERISTIKA Koncentrované zloženie, ktoré ľahko odstraňuje zvyšky nečistôt
Zaručuje hlboké čistenie povrchov 
Odstraňuje nepríjemné zápachy
Čistí, zbavuje zápachu a odstraňuje škvrny v jedinom riešení
Ideálny na umývanie mopom a handrou i na aplikácie striekaním

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Prípravok je pripravený na použitie. Nadávkujte prípravok priamo na čistený povrch, nechajte 
ho pár minút pôsobiť a potom ho rozotrite čistou navlhčenou handrou.

VLASTNOSTI Vzhľad: bezfarebná číra kvapalina
pH: 4,0 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
Obsah aktívneho kyslíka: 1,05%

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

PRÍDAVNÉ INFORMÁCIE

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU Nemiešajte s chlórovými prípravkami. Nepoužívajte na povrchoch, citlivých na kyseliny, 
napr. mramor, mramorová drť, travertín a iné vápenaté povrchy. Pred použitím skontrolujte 
odolnosť povrchu voči kyselinám. Okamžite odstráňte vystreknutý roztok z povrc

OPATRENIA PRE POUŽITIE A 
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných 
obaloch. Nevystavujte pôsobeniu extrémnych teplôt a slnečnému žiareniu. Ohľadom 
podrobnejších informácií o použití a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA Obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú biodegradabilné podľa kritérií určených európskou 
smernicou 648/2004/ES v platnom znení. Je v zhode s obežníkom Ministerstva zdravotníctva 
Talianskej republiky č. 5443 z 22. 02. 2020 na potlačenie COVID-19

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný 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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