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NEOPOL IGIENIZZANTE
Καθαριστικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι με γαλακτικό οξύ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν με ουδέτερο pH, απαλό για το δέρμα
Σχηματίζει πυκνό αφρό που ξεπλένεται εύκολα και δεν αφήνει σκιές 
Δροσερό άρωμα που διευκολύνει την αφαίρεση των οσμών από τα σκεύη
Με δοσομετρητή «ακριβείας» για την αποφυγή της σπατάλης
Καθαρίζει τα λίπη σε βάθος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Ρίξτε τη δόση του προϊόντος σε χλιαρό νερό, αφήστε τα σκεύη να μουλιάσουν όσο χρόνο 
χρειάζεται για να μαλακώσει η βρωμιά, χρησιμοποιώντας εν ανάγκη σφουγγαράκι/βούρτσα 
απευθείας στην πιο επίμονη βρωμιά, και στη συνέχεια ξεβγάλτε και αφήστε τα σκεύη να στε

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όψη: Γαλάζιο Διαφανές Υγρό
pH: 7,0 +/- 0,5
Ειδικό βάρος [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Τα παραπάνω στοιχεία είναι χαρακτηριστικές τιμές παραγωγής και δεν συνιστούν 
προδιαγραφές.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ δερματολογικά δοκιμασμένο. Δοκιμή απόδοσης κατά το πρότυπο IKW - “Recommendation 
for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents”: με 
1 ml πλένονται έως 4 πιάτα, με 1 push πλένονται έως 16 πιάτα, με ένα δοχείο πλένοντ

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τηρώντας τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κοινά 
υλικά που υπάρχουν σε κουζίνες και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των διαφόρων 
εργαλείων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε τη συμβατότητα με τα υλικά, σε ένα μικρό 
κρυ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Να φυλάσσεται στον αρχικό 
του περιέκτη. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη χρήση και την απόρριψη, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Τα επιφανειοδραστικά που περιέχει είναι βιοαποδομήσιμα σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στην ευρωπαϊκή οδηγία 648/2004/ΕΚ, όπως ισχύει.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος, συμβουλευτείτε το 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
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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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