
TECHNICAL DATA SHEET

Discover further 
informations on your 
smartphone.

www.sanitecitalia.com

ITALCHIMICA SRL - Riviera dei Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it

QUALITY

SL

1175-S

ACTIVE OXYGEN

OPIS Tekoče čistilo na osnovi aktivnega kisika za umivanje trdih površin

LASTNOSTI Zaradi koncentrirane formule zlahka odstrani ostanke umazanije
Zagotavlja globinsko čiščenje površin 
Odpravi neprijetne vonjave
Hkrati čisti, odpravi vonjave in odstrani madeže
Idealno za uporabo bodisi z mopom in krpo bodisi z razprševanjem

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

Izdelek je pripravljen za uporabo. Nanesite izdelek neposredno na površino, ki jo želite 
očistiti, pustite delovati nekaj minut in nato podrgnite s čisto, vlažno krpo.

SPECIFIKACIJE Videz: prosojna brezbarvna tekočina
pH: 4,0 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
Vsebnost aktivnega kisika: 1,05%

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

DODATNE INFORMACIJE

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA Ne mešajte s kloriranimi izdelki. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na kisline, 
kot so npr. marmor, aglomerati iz marmorja, travertin in druge apnenčaste površine. Pred 
uporabo preverite odpornost površine na kisline. Nemudoma odstranite in t

VARNOSTNI UKREPI 
GLEDE UPORABE IN 
SKLADIŠČENJA

Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. 
Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam in sončni svetlobi. Dodatne podatke o 
uporabi in odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

CERTIFIKATI / SKLADNOST Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske 
uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami. V skladu z okrožnico 
italijanskega Ministrstva za zdravje št. 5443 z dne 22. 2. 2020 o omejevanju epidemije C

KEMIJSKA SESTAVA Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.
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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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