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NEOPOL IGIENIZZANTE
Hygienizační funkce

POPIS Koncentrovaný tekutý mycí prostředek pro ruční mytí nádobí s kyselinou mléčnou

CHARAKTERISTIKA Přípravek s neutrálním pH, šetrný vůči pokožce
Vytváří kompaktní pěnu, snadno opláchnutelnou, která nezanechává šmouhy 
Svěží vůně, která usnadňuje odstranění zápachů z nádobí
S pumpičkovým dávkovačem (dávkovačem „správné množství“) se předchází plýtvání
Dokonale odmašťuje

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

Nalijte dávku přípravku do vlažné vody, nechte nádobí namočeno po dobu potřebnou 
ke změkčení nečistot, když je třeba použít houbu/kartáč přímo na odolných nečistotách, 
opláchněte a nechte vyschnout. Dávkování: 1-3 ml na litr vody, v závislosti na stupni z

VLASTNOSTI Vzhled: Azurová čirá kapalina
pH: 7,0 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

PŘÍDAVNÉ INFORMACE Dermatologicky testováno. Test účinnosti podle standardu IKW - „Recommendation for 
the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents“ 
(Doporučení pro vyhodnocení kvality čisticího výkonu mycích prostředků pro ruční mytí nád

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU Při dodržení doporučených způsobů použití lze přípravek používat na všechny materiály 
běžně přítomné v kuchyních / materiály používané pro výrobu různého nářadí. V případě 
pochybností vyzkoušejte kompatibilitu s materiály ještě před použitím na malé skryt

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. 
Nevystavujte jej extrémním teplotám. 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.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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N CODE 1274 EAN 8054633839614
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 15 Peso Kg 1,03 Oz. 36,33
Box x Pit 90
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