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SIRPAV HC

OPIS Uniwersalny amoniakalny płyn odtłuszczająco-myjący o ograniczonym stopniu pienienia do 
twardych powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI Skoncentrowany lekko zasadowy produkt z amoniakiem o doskonałych właściwościach 
odtłuszczających, usuwa wszelkie zabrudzenia.
Idealny do mycia podłóg podatnych na duże zabrudzenia, np. w kuchniach, zakładach 
spożywczych, pomieszczeniach przemysłowych, magazynach itp. 
Przeznaczony szczególnie do usuwania zabrudzeń spożywczych
Usuwa przykre zapachy i przyjemnie odświeża pomieszczenie
Formuła o ograniczonym stopniu pienienia, do stosowania przy użyciu mopa lub maszyn 
czyszczących
Nie wymaga zmywania i nie pozostawia smug

SPOSÓB UŻYCIA I 
DOZOWANIE

Rozcieńczyć produkt wodą zgodnie z zaleceniami i rozprowadzić na czyszczone 
powierzchnie przy użyciu ścierki, mopa lub maszyny czyszczącej. Nie wymaga zmywania. 
DOZOWANIE: 3–10 ml/l (0,3–1 nakrętki na 5 litrów) w zależności od stopnia zabrudzenia.

SPECYFIKACJE Wygląd: mętny biały płyn
pH: 10,0 +/- 0,5
Ciężar właściwy [g/ml]: 1,060 +/- 0,020

Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.

ZGODNOŚĆ PRODUKTU W razie wątpliwości przed użyciem sprawdzić działanie produktu na małej niewidocznej 
części danego materiału.

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 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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