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NEOPOL IGIENIZZANTE
Hygienizačný

POPIS Koncentrovaný tekutý umývací prostriedok na ručné umývanie riadu kyselinou mliečnou

CHARAKTERISTIKA Prípravok s neutrálnym pH, šetrný voči pokožke
Vytvára kompaktnú penu, ľahko oplachovateľnú, ktorá nezanecháva šmuhy 
Svieža vôňa, ktorá uľahčuje odstránenie zápachov z riadu
S dávkovačom „správne množstvo“ sa predchádza plytvaniu
Dokonale odmasťuje

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Nalejte dávku prípravku do vlažnej vody, nechajte riad namočený po dobu potrebnú na 
zmäkčenie nečistôt, v prípade potreby použite na odolné nečistoty špongiu/kefu priamo na 
odolných nečistotách, opláchnite a nechajte vyschnúť. Dávkovanie: 1-3 ml na liter

VLASTNOSTI Vzhľad: Azúrová číra kvapalina
pH: 7,0 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

PRÍDAVNÉ INFORMÁCIE Dermatologicky testovaný. Test účinnosti podľa štandardu IKW - „Recommendation for 
the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents“ 
(Odporúčania pre vyhodnotenie kvality čistiaceho účinku umývacích prostriedkov na ručné u

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU Pri dodržaní odporúčaných spôsobov použitia je možné používať prípravok na všetky 
materiály, bežne používané v kuchyni / materiály používané na výrobu rôzneho náradia. V 
prípade pochybností, ešte pred použitím vyskúšajte kompatibilitu s materiálom na male

OPATRENIA PRE POUŽITIE A 
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných 
obaloch. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. Ohľadom podrobnejších informácií o použití 
a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA Obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú biodegradabilné podľa kritérií určených európskou 
smernicou 648/2004/ES v platnom znení.

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný list.
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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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