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QUALITY

SQ

1274

NEOPOL IGIENIZZANTE
Higjienizues

PËRSHKRIMI Larës i lëngshëm i përqendruar për larjen me dorë të enëve me acid laktik

KARAKTERISTIKAT Produkt me pH neutral delikat për lëkurën
Formon një shkumë kompakte që shpëlahet lehtë dhe nuk lë njolla 
Aromë e freskët dhe lehtëson heqjen e erës së keqe nga pjatalarësja
Me dispenser “doza e duhur” shmangni harxhimin
Heq yndyrën në thellësi

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

Derdhni dozën e produktit në ujë të ngrohtë, lërini enët të zhyten për kohën e nevojshme për 
të zbutur papastërtitë, kur është e nevojshme përdorni një sfungjer/furçë drejtpërdrejt mbi 
papastërtitë e forta, më pas shpëlajeni dhe lëreni të thahet. Dozimi:

SPECIFIKAT Pamja: Lëng i tejdukshëm bojëqielli
pH: 7,0 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

INFORMACIONE SHTESË I testuar dermatologjikisht. Testi i efikasitetit sipas standardit IKW - “Rekomandim për 
vlerësimin e cilësisë së performancës së pastrimit të larësve për larjen me dorë të enëve”: 
me 1 ml lani deri në 4 enë, me 1 shtypje lani deri në 16 enë, me 1 shishe

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

Duke ndjekur metodat e rekomanduara të përdorimit, mund të përdoret në të gjitha materialet 
që gjenden zakonisht në kuzhina/që përdoren për prodhimin e mjeteve të ndryshme. Në rast 
se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të v

KUJDESI GJATË 
PËRDORIMIT DHE RUAJTJES

Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. 
Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose 
asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara 
nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese.

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.
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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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