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QUALITY

SQ

1422

SIRPAV HC

PËRSHKRIMI Larës me amoniak kundër yndyrës, universal me shkumë të kontrolluar për sipërfaqet e forta

KARAKTERISTIKAT Produkt i shkëlqyer alkalin me amoniak me fuqi të shkëlqyer pastrimi të yndyrës, largon të 
gjitha llojet e papastërtive.
Ideal për larjen e dyshemeve me papastërti të mëdha si për shembull kuzhina, laboratorët e 
ushqimit, industritë, magazinat, etj. 
Këshillohet veçanërisht për të hequr papastërtitë ushqimore
Eliminon erërat e këqija dhe e lë mjedisin me një aromë të këndshme
Me shkumë të kontrolluar, mund të përdoret me metodën e leckës ose me makineritë e 
pastrimit
Nuk ka nevojë të shpëlahet dhe nuk lë vija

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

Treteni produktin në ujë sipas udhëzimeve, shpërndajeni mbi sipërfaqet që duhen trajtuar me 
një leckë, me një leckë për dyshemetë ose tharëse. Nuk ka nevojë për shpëlarje. DOZIMI: 
3-10 ml/L (0,3-1 kapakë çdo 5 litra) në varësi të shkallës së papastërtisë.

SPECIFIKAT Pamja: Lëng i tejdukshëm i bardhë
pH: 10,0 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 1,060 +/- 0,020

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

Në rast se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të vogël të 
fshehtë përpara përdorimit.

KUJDESI GJATË PËRDORIMIT 
DHE RUAJTJES

Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. 
Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose 
asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara 
nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese.

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.
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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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