TECHNICAL DATA SHEET

LV
1560-S

ACTIVE CHLOR
APRAKSTS

Hlorēts tīrīšanas un attaukošanas līdzeklis cietām virsmām smaku novēršanai

RAKSTURLIELUMI

Veido blīvas putas, kas turas arī uz vertikālām sienām
Viegli noskalojams
Rūpīgi attauko un efektīvi iedarbojas arī uz pigmentētiem netīrumiem
Līdzeklis, kas vienlaikus tīra, novērš smakas un noņem traipus
Balinošs efekts noplūžu vietās

LIETOŠANA UN DOZĒŠANA

Līdzeklis ir gatavs lietošanai. Uzklājiet līdzekli tieši uz tīrāmās virsmas, ļaujiet iedarboties
dažas minūtes un noslaukiet ar tīru samitrinātu drānu. Izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens.

RAKSTURLIELUMI

Izskats: Caurspīdīgs bezkrāsains šķidrums
pH: 12,5 +/- 0,5
Īpatsvars [g/ml]: 1,020 +/- 0,020
Aktīvā hlora saturs: 1,05%
Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju.
Pašlaik notiek līdzekļa biocīda reģistrācija. Mikrobioloģiskās aktivitātes testi: EN13697
“Baktericīdās/fungicīdās aktivitātes virsmas tests + Lysteria m. Salmonella t. celms”,
EN16615 “Baktericīdā un pretrauga aktivitāte uz neporainām virsmām ar mehānisku
iedarbību + Lysteria m. Salmonella t. celms”, EN16437 “Baktericīdā aktivitāte veterinārijā uz
porainām virsmām bez mehāniskas iedarbības”.

LĪDZEKĻA SADERĪBA

Nemaisiet ar skābiem līdzekļiem! Nelietot uz virsmām un materiāliem, kas ir jutīgi pret ūdeni,
sārmiem un hloru. Ja rodas šaubas, pirms lietošanas izmēģiniet saderību uz maza apgabala
neredzamā vietā.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
LIETOŠANAS UN
UZGLABĀŠANAS LAIKĀ

Līdzeklis ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Uzglabājiet oriģinālajos traukos.
Izvairieties no ekstremālām temperatūrām un saules staru iedarbības. Plašāku informāciju
par lietošanu un utilizāciju skatiet drošības datu lapā.

SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBA

Iekļautās virsmaktīvās vielas ir bioloģiski noārdāmas atbilstoši kritērijiem, kas noteikti Eiropas
Direktīvā 648/2004/EK un turpmākajos grozījumos. Atbilst Itālijas Veselības ministrijas
22.02.2020. apkārtrakstam Nr. 5443 par COVID-19 ierobežošanu

ĶĪMISKAIS SASTĀVS

Plašāku informāciju par līdzekļa sastāvdaļām skatiet drošības datu lapā.
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informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

PAPILDU INFORMĀCIJA

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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