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NEOPOL IGIENIZZANTE
Higienizáló

LEÍRÁS Folyékony, koncentrált, tejsavas kézi mosogatószer

JELLEMZŐK pH semleges, bőrkímélő termék
Könnyen lemosható, tömör habot képez, amely nem hagy foltot 
Friss illata megkönnyíti a szagok eltávolítását az edényekről
A „helyes mennyiség” adagoló megszünteti a pazarlást
Alaposan zsírtalanít

HASZNÁLAT ÉS ADAGOLÁS Öntsön a termékből egy adagot langyos vízbe, hagyja az edényeket a szennyeződés 
fellazulásáig ázni benne, ha szükséges, használjon szivacsot/kefét közvetlenül a makacs 
szennyeződésen, majd öblítse le, és szárítsa meg. Adagolás: 1-3 ml/l víz, a szennyezett

TULAJDONSÁGOK Megjelenés: Világoskék, átlátszó folyadék
pH: 7,0 +/- 0,5
Fajsúly [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

A fent megadott adatok jellemző gyártási értékek, és nem képeznek specifikációt.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK bőrgyógyászatilag tesztelt. Teljesítményvizsgálat az IKW - “Kézi mosogatószerek 
tisztítóteljesítményének minőségértékelésére vonatkozó ajánlás” előírása szerint: 1 ml max. 
4 tányér elmosására elég, 1 nyomás max. 16 tányér elmosására elég, 1 flakon max. 40

A TERMÉK 
ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE

A javasolt használati módok betartásával a konyhákban általában megtalálható/az edények 
gyártásához használt bármely anyaghoz felhasználható. Kétség esetén használat előtt 
végezzen próbát az adott anyag egy kevésbé látható, kis felületén.

HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI 
ÓVINTÉZKEDÉSEK

A termék kizárólag professzionális használatra készült. Az eredeti tárolóedényben kell 
tartani. Szélsőséges hőmérséklettől védendő. A felhasználásra és semlegesítésre vonatkozó 
bővebb információk a biztonsági adatlapon találhatók.

TANÚSÍTÁSOK / 
MEGFELELŐSÉG

A termékben található felületaktív anyagok a 648/2004/EK Európai Irányelv és ennek 
későbbi módosításaiban foglalt kritériumok szerint biológiailag lebonthatók.

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL A termék összetevőire vonatkozó bővebb információkat lásd a biztonsági adatlapon.
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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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