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NEOPOL IGIENIZZANTE
Sanitārā apstrāde

APRAKSTS Koncentrēts šķidrais mazgāšanas līdzeklis ar pienskābi trauku mazgāšanai ar rokām

RAKSTURLIELUMI Ādu saudzējošs līdzeklis ar neitrālu pH
Veido blīvas un viegli noskalojamas putas, kas neatstāj traipus 
Svaiga smarža, kas atvieglo smaku likvidēšanu no traukiem
Dozators, kas nodrošina pareiza daudzuma padevi, ļauj izvairīties no līdzekļa izšķērdēšanas
Rūpīgi attauko

LIETOŠANA UN DOZĒŠANA Ielejiet līdzekļa devu remdenā ūdenī, iemērciet traukus uz laiku, kas nepieciešams netīrumu 
mīkstināšanai, nepieciešamības gadījumā izmantojiet sūkli/birsti, lai noņemtu noturīgus 
netīrumus, pēc tam noskalojiet un ļaujiet nožūt. Dozēšana: 1-3 ml uz litru

RAKSTURLIELUMI Izskats: Caurspīdīgs gaišzils šķidrums
pH: 7,0 +/- 0,5
Īpatsvars [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju.

PAPILDU INFORMĀCIJA dermatoloģiski pārbaudīts. Efektivitātes pārbaude pēc IKW standarta – “Recommendation for 
the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents”: ar 1 ml 
var nomazgāt līdz 4 traukiem, ar 1 nospiedienu var nomazgāt līdz 16 trauk

LĪDZEKĻA SADERĪBA Ievērojot lietošanas ieteikumus, to var izmantot visiem materiāliem, kas parasti sastopami 
virtuvēs/tiek izmantoti dažādu virtuves piederumu ražošanai. Ja rodas šaubas, pirms 
lietošanas izmēģiniet saderību ar materiāliem uz maza apgabala neredzamā vietā.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
LIETOŠANAS UN 
UZGLABĀŠANAS LAIKĀ

Līdzeklis ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Uzglabājiet oriģinālajos traukos. 
Izvairieties no ekstremālām temperatūrām. Plašāku informāciju par lietošanu un utilizāciju 
skatiet drošības datu lapā.

SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBA Iekļautās virsmaktīvās vielas ir bioloģiski noārdāmas atbilstoši kritērijiem, kas noteikti Eiropas 
Direktīvā 648/2004/EK un turpmākajos grozījumos.

ĶĪMISKAIS SASTĀVS Plašāku informāciju par līdzekļa sastāvdaļām skatiet drošības datu lapā.
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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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