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QUALITY

SK

1422

SIRPAV HC

POPIS Univerzálny odmasťovací umývací prostriedok s amoniakom, s kontrolovanou penivosťou, 
určený na tvrdé povrchy

CHARAKTERISTIKA Mierne alkalický koncentrovaný prostriedok s amoniakom, s vynikajúcou odmasťovacou 
schopnosťou, ktorý odstraňuje akýkoľvek druh nečistôt.
Je ideálny na umývanie podláh s vysokým stupňom znečistenia, ako napríklad v kuchyni, 
potravinárskych prevádzkach, priemysle, skladoch atď. 
Je mimoriadne vhodný na odstraňovanie nečistôt potravinového pôvodu
Odstraňuje nepríjemné zápachy a zanecháva prostredie príjemne prevoňané
Vyznačuje sa kontrolovanou penivosťou a môže byť nanášaný mopom alebo čističmi podláh
Nevyžaduje oplachovanie a nezanecháva šmuhy

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Rozrieďte prípravok vo vode podľa uvedených pokynov a naneste ho na plochy, určené na 
ošetrenie handrou, mopom alebo čističom podláh. Nevyžaduje oplachovanie. DÁVKOVANIE: 
3-10 ml/l (0,3-1 uzávery na každých 5 litrov vody), v závislosti na stupni znečistenia.

VLASTNOSTI Vzhľad: Biela matná kvapalina
pH: 10,0 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,060 +/- 0,020

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU V prípade pochybností, ešte pred použitím vyskúšajte kompatibilitu s materiálom na malej 
skrytej časti predmetu.

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 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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