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NEOPOL IGIENIZZANTE
Sanitarinis

APRAŠYMAS Skystas koncentruotas ploviklis su pieno rūgštimi, skirtas indus plauti rankomis

APIBŪDINIMAS Neutralaus pH produktas, švelnus odai
Putų pavidalo, nepalieka žymių ir lengvai nuskalaujamas vandeniu 
Gaivus aromatas palengvina kvapų šalinimą nuo indų
„Tiksli dozė“ dozatoriaus naudojimas leidžia išvengti produkto netikslingo eikvojimo
Nuodugniai pašalina riebalus

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS Į drungną vandenį įpilkite vieną dozę produkto, palaukite, kol išmirks nešvarumai, jei reikia, 
sunkiai pašalinamiems nešvarumams naudokite kempinėlę / gremžtuką, tada nuskalaukite 
vandeniu ir palikite išdžiūti. Dozavimas: 1–3 ml/l vienam litrui vandens pr

YPATUMAI Išvaizda: Skaidrus, šviesiai mėlynos spalvos skystis
pH: 7,0 +/- 0,5
Santykinis svoris [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus 
atvejo savybių.

PAPILDOMA INFORMACIJA Dermatologų patikrintas. Veiksmingumo testas pagal IKW – „Rankomis plaunamų indų 
ploviklių plovimo veiksmingumo kokybės vertinimo rekomendacijos“ standartą: naudojant 1 
ml išplausite iki 4 lėkščių, paspaudus 1 kartą išplausite iki 16 lėkščių, naudojant 1

PRODUKTO 
SUDERINAMUMAS

Laikantis rekomenduojamų naudojimo būdų, produktas tinkamas naudoti visoms 
medžiagoms, iš kurių pagaminti įprastai virtuvėje naudojami indai ir įrankiai. Kilus 
abejonėms, prieš naudojimą patikrinkite suderinamumą su medžiagomis užpylę produkto ant 
mažai p

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
NAUDOJANT IR 
SANDĖLIUOJANT

Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikyti 
ribinėse temperatūrose. Daugiau informacijos apie naudojimą ir atliekų šalinimą rasite 
saugos duomenų lape.

SERTIFIKATAI / ATITIKTIS Sudėtyje esančios paviršiuje aktyviosios medžiagos yra biologiškai skaidžios ir atitinka 
Europos Direktyvoje 648/2004/EB bei vėlesniuose pakeitimuose, pateikiamus kriterijus.

CHEMINĖ SUDĖTIS Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.
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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

last update: 15/02/2021 Rev. 00/2021


