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NEOPOL IGIENIZZANTE
Igienizant

DESCRIERE Detergent lichid concentrat pentru spălarea manuală a vaselor, cu acid lactic

CARACTERISTICI Produs cu pH neutru, delicat pentru piele
Formează o spumă compactă uşor de clătit, care nu lasă urme 
Miros proaspăt care facilitează îndepărtarea mirosurilor de pe vase
Cu dozatorul de “doză corectă” se evită risipa
Degresează în profunzime

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Turnaţi produsul în apă caldă, lăsaţi vasele la înmuiat timpul necesar pentru a înmuia 
murdăria, dacă este necesar îndepărtaţi murdăria încăpăţânată cu un burete sau o perie, 
clătiţi şi lăsaţi să se usuce. Dozare: 1-3 ml la un litru de apă, în funcţie de

SPECIFICAŢII Aspect: Lichid transparent albastru-deschis
pH: 7,0 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE testat dermatologic. Test al puterii de spălare conform standardului IKW - “Recommendation 
for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents”: cu 
1 ml se spală până la 4 farfurii, cu 1 doză se spală până la 16 farfurii,

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Când se respectă modul de utilizare recomandat, produsul poate fi utilizat pe toate 
materialele prezente în mod normal în bucătării/folosite pentru fabricarea diferitor ustensile. 
Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizare testaţi compatibilitatea pe o mic

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi eliminarea, consultaţi 
fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Agenţii tensioactivi conţinuţi sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva 
Europeană 648/2004/CE cu modificările ulterioare.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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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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