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SL

1422

SIRPAV HC

OPIS Univerzalno amonijakovo razmaščevalno čistilo z omejenim penjenjem za trde površine

LASTNOSTI Rahlo alkalen koncentrat z amonijakom, z odličnim razmaščevalnim učinkom, odstranjuje 
vse vrste umazanije.
Idealen za pranje talnih površin, ki se zelo mažejo, na primer v kuhinjah, živilskih in 
industrijskih obratih, skladiščih itd. 
Posebno primerno za odstranjevanje ostankov živilskih izdelkov
Odstranjuje neprijetne vonjave in pušča prostor prijetno dišeč
Ima omejeno penjenje in se lahko uporablja z mopom ali pralno-sušilnim strojem
Izpiranje ni potrebno; ne pušča sledi

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

Izdelek razredčite v vodi v skladu z navodili in ga nanesite po površinah, ki jih je treba očistiti, 
s pomočjo krpe, mopa ali pralno-sušilnega stroja. Izpiranje ni potrebno. ODMERJANJE: 3–10 
ml/l (0,3–1 zamaški vsakih 5 litrov) glede na stopnjo umazanosti.

SPECIFIKACIJE Videz: Neprosojna bela tekočina
pH: 10,0 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 1,060 +/- 0,020

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA V primeru dvomov pred uporabo preizkusite združljivost z materiali na majhnem skritem delu.

VARNOSTNI UKREPI GLEDE 
UPORABE IN SKLADIŠČENJA

Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. 
Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam. Dodatne podatke o uporabi in 
odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

CERTIFIKATI / SKLADNOST Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske 
uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami.

KEMIJSKA SESTAVA Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.
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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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