
TECHNICAL DATA SHEET

Discover further 
informations on your 
smartphone.

www.sanitecitalia.com

ITALCHIMICA SRL - Riviera dei Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it

QUALITY

PL

1276

NEOPOL IGIENIZZANTE

OPIS Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń z kwasem mlekowym

WŁAŚCIWOŚCI Produkt o neutralnym pH, łagodny dla skóry
Tworzy zwartą pianę, która łatwo się spłukuje i nie pozostawia smug 
Świeżo pachnie, przez co ułatwia usuwanie przykrych zapachów z naczyń
Dokładnie odtłuszcza

SPOSÓB UŻYCIA I 
DOZOWANIE

Wlać dawkę produktu do ciepłej wody i pozostawić w niej naczynia do namoczenia na czas 
niezbędny do zmiękczenia zabrudzeń, w razie potrzeby usunąć uporczywe zabrudzenia 
bezpośrednio gąbką lub szczotką, a następnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Dozo

SPECYFIKACJE Wygląd: przezroczysty błękitny płyn
pH: 7,0 +/- 0,5
Ciężar właściwy [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.

DODATKOWE INFORMACJE produkt testowany dermatologicznie. Badanie wydajności zgodnie z metodą IKW 
„Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand 
dishwashing detergents” (zalecenie dotyczące oceny jakości wydajności czyszczącej 
detergentów do ręc

ZGODNOŚĆ PRODUKTU Przy przestrzeganiu zalecanego sposobu użycia może być stosowany na wszystkich 
materiałach powszechnie występujących w kuchni lub używanych do produkcji różnych 
przyborów. W razie wątpliwości przed użyciem sprawdzić działanie produktu na małej 
niewidoczne

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
I PRZECHOWYWANIA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przechowywać w 
oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji na temat użytkowania i unieszkodliwiania zapoznać się z kartą charakterystyki.

CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z 
kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) 648/2004 z późniejszymi zmianami.

SKŁAD CHEMICZNY W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą 
charakterystyki.
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N CODE 1276 EAN 8054633838617
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,15 Oz. 181,66
Box x Pit 72
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