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1560-S

ACTIVE CHLOR

KIRJELDUS Halbu lõhnu eemaldav klooritud rasvaärastusvahend kõvadele pindadele

OMADUSED See moodustab kompaktse vahu, mis haakub ka vertikaalsete seintega
Kergesti loputatav 
Eemaldab põhjalikult rasva ja on tõhus ka pigmenteerunud mustuse eemaldamiseks
Puhastab ning eemaldab lõhnad ja plekid
Mõjub pleegitavalt leketele

KASUTAMINE JA 
DOSEERIMINE

Toode on kasutusvalmis. Kandke toode otse puhastatavale pinnale, laske paar minutit 
mõjuda ja hõõruge seejärel puhta niiske lapiga. Loputage rohke veega.

SPETSIFIKATSIOONID Välimus: Läbipaistev värvitu vedelik
pH: 12,5 +/- 0,5
Erikaal [g/ml]: 1,020 +/- 0,020
Aktiivkloorisisaldus: 1,05%

Ülaltoodud andmed on tüüpilised toodanguväärtused ega kujuta endast spetsifikatsiooni.

LISAINFORMATSIOON Toode on biotsiidi registreerimise ootel. Mikrobioloogilise aktiivsuse test:   EN13697 
„Bakteritsiidse/fungitsiidse toime pindkatse + Lysteria m. Salmonella t.”, EN16615 
„Bakteritsiidne ja pärme hävitav toime mittepoorsetel pindadel mehaanilise toimega 
+ Lysteria m. Salmonella t.”, EN16437 „Bakteritsiidne toime veterinaaria valdkonnas 
mittepoorsetel pindadel ilma mehaanilise toimeta”.

TOOTE ÜHILDUVUS Mitte segada happeliste toodetega! Ärge kasutage vee, leelise ja kloori suhtes tundlikel 
pindadel ega materjalidel. Kui teil on kahtlusi, proovige enne kasutamist toote sobivust 
väikesel varjatud alal.

KASUTAMIS- JA 
SÄILITAMISREEGLID

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. 
Vältige äärmuslikke temperatuure ja päikesevalgust. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise 
kohta leiate ohutuskaardilt.

SERTIFIKAADID/VASTAVUS Tootes sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt Euroopa direktiivis 
648/2004/EÜ ja selle hilisemates muudatustes määratletud kriteeriumitele. Vastab Itaalia 
Tervishoiuministeeriumi ringkirjale nr 5443 22.02.2020 COVID-19 tõkestamise kohta

KEEMILINE KOOSTIS Lisateavet toote koostisainete kohta leiate ohutuskaardilt.
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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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