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LT

1422

SIRPAV HC

APRAŠYMAS Universali amoniakinė riebalus šalinanti priemonė-ploviklis, reguliuojamas putojimas, skirta 
kietiems paviršiams

APIBŪDINIMAS Lengvai koncentruotas šarminis produktas, sudėtyje turintis amoniako, pasižymi ypatingu 
riebalų šalinimo poveikiu, pašalina bet kokio tipo nešvarumus.
Idealiai tinka ypač nešvarioms, pvz., virtuvės, maisto laboratorijų, pramoninių patalpų, 
sandėlių ir t. t. grindims plauti. 
Ypač rekomenduojamas maistinės kilmės nešvarumams šalinti
Pašalina nemalonius kvapus ir suteikia aplinkai malonų aromatą
Reguliuojamas putojimas, gali būti naudojamas plaunant grindų plovimo šluoste arba grindų 
plovimo / džiovinimo mašina
Nuskalauti nėra būtina ir nepalieka žymių

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS Remdamiesi nurodymais ištirpinkite produktą vandenyje ir naudojant šluostę, grindų plovimo 
šluostą ar plovimo / džiovinimo mašiną, paskirstykite jį ant paviršiaus. Nuskalauti nėra būtina. 
DOZAVIMAS: 3-10 ml/l (0,3-1 dangteliai kas 5 litrus) priklausomai nuo nešvarumo laipsnio .

YPATUMAI Išvaizda: Matinis, baltas skystis
pH: 10,0 +/- 0,5
Santykinis svoris [g/ml]: 1,060 +/- 0,020

Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus 
atvejo savybių.

PRODUKTO SUDERINAMUMAS Kilus abejonėms, prieš naudojimą patikrinkite suderinamumą su medžiagomis užpylę 
produkto ant mažai pastebimo ploto.

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
NAUDOJANT IR 
SANDĖLIUOJANT

Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikyti 
ribinėse temperatūrose. Daugiau informacijos apie naudojimą ir atliekų šalinimą rasite 
saugos duomenų lape.

SERTIFIKATAI / ATITIKTIS Sudėtyje esančios paviršiuje aktyviosios medžiagos yra biologiškai skaidžios ir atitinka 
Europos Direktyvoje 648/2004/EB bei vėlesniuose pakeitimuose, pateikiamus kriterijus.

CHEMINĖ SUDĖTIS Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.
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N CODE 1422 EAN 8032680392818
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,3 Oz. 186,95
Box x Pit 72
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