TECHNICAL DATA SHEET

CZ
1560-S

ACTIVE CHLOR
POPIS

Chlorovaný čisticí prostředek pro odmaštění a odstranění zápachů z tvrdých povrchů

CHARAKTERISTIKA

Vytváří kompaktní pěnu, která přilnává také na svislé stěny
Je snadno opláchnutelný
Dokonale odmašťuje a je účinný také na pigmentové nečistoty
Čistí, zbavuje zápachu a odstraňuje skvrny v jediném řešení
Bělicí účinek na spáry

ZPŮSOB POUŽITÍ A
DÁVKOVÁNÍ

Přípravek je připravený k použití. Nadávkujte přípravek přímo na povrch určený k čištění,
nechte jej pár minut působit a poté jej rozetřete čistým navlhčeným hadrem. Opláchněte
velkým množstvím vody.

VLASTNOSTI

Vzhled: Bezbarvá čirá kapalina
pH: 12,5 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 1,020 +/- 0,020
Obsah aktivního chloru: 1,05%
Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.
Přípravek je ve fázi biocidní registrace. Test mikrobiologické aktivity: EN 13697 „Baktericidní/fungicidní aktivita testu povrchu + kmen Lysteria m. Salmonella t.“, EN 16615
- „Baktericidní a levurocidní aktivita na nepórovitých površích s mechanickým účinkem +
kmen Lysteria m. Salmonella t.“, EN 16437 - „Baktericidní aktivita ve veterinárním prostředí
na pórovitých površích bez mechanického účinku.

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU

Nemíchejte s kyselými přípravky! Nepoužívejte na površích a materiálech, citlivých na vodu,
na zásady a na chlór. V případě pochybností před použitím odzkoušejte kompatibilitu na
malé a málo viditelné ploše.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech.
Nevystavujte působení extrémních teplot a slunečnímu záření. Ohledně podrobnějších
informací o použití a likvidaci si přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA

Obsažené povrchově aktivní látky jsou biodegradabilní podle kritérií určených evropskou
směrnicí 648/2004/ES v platném znění. Je ve shodě s oběžníkem Ministerstva zdravotnictví
Italské republiky č. 5443 z 22. 02. 2020 pro potlačení COVID-19

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.

Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

PŘÍDAVNÉ INFORMACE

CODE

1560-S

EAN

Pcs x Box

6

Volume L 0,75

Fl. Oz.

25,36

Box x Layer

21

Peso Kg

Oz.

26,98

Box x Pit

105

8032680393167
0,765
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