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1560-S

ACTIVE CHLOR

ОПИСАНИЕ Хлориран обезмасляващ миещ препарат за твърди повърхности, който премахва и 
миризми

ХАРАКТЕРИСТИКИ Образува плътна пяна, която полепва и по вертикални стени
Лесно отмиване 
Обезмаслява в дълбочина и е ефикасен и при цветни замърсявания
Почиства, ароматизира и премахва петната едновременно
Има избелващ ефект върху фугите

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Продуктът е готов за употреба. Нанесете препарата директно върху повърхността за 
почистване, оставете го няколко минути да подейства, след което избършете с чиста 
навлажнена кърпа. Изплакнете с обилно количество вода.

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Безцветна прозрачна течност
pH: 12,5 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,020 +/- 0,020
Съдържание на активен хлор: 1,05%

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ

Продукт в процес на регистрация като биоцид. Тест за микробиологична активност:   
EN13697 “Бактерицидно/фунгицидно действие - изпитване на повърхност + щам на 
Lysteria m. Salmonella t.”, EN16615 “Бактерицидно и дрождецидно действие върху 
непорьозни повърхности с механично действие + щам на Lysteria m. Salmonella 
t.”., EN16437 “Бактерицидно действие във ветеринарния сектор върху порьозни 
повърхности без механично действие”.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

Не смесвайте с киселинни продукти! Не използвайте върху повърхности и материали, 
чувствителни на вода, основи и на хлор. При съмнения, преди употреба тествайте 
съвместимостта върху малко и небиещо на очи място.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури и излагане на слънчева 
светлина. За повече информация относно използването и изхвърлянето направете 
справка в информационния лист за безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържащите се в продукта повърхностно активни вещества са биоразградими 
съгласно критериите, определени от европейска директива 648/2004/ЕО и 
последващите изменения. Съответства на изискванията на циркулярно писмо № 
5443 от 22.02.2020 на италианското Министерство на здравеопазването относно 
ограничаването на COVID-19

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 1560-S EAN 8032680393167
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,765 Oz. 26,98
Box x Pit 105
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