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QUALITY

SL

1560-S

ACTIVE CHLOR

OPIS Klorirano razmaščevalno čistilo in odstranjevalec vonjav za trde površine

LASTNOSTI Ustvari gosto peno, ki se oprime tudi navpičnih sten
Enostavno izplakovanje 
Temeljito razmasti in učinkovito očisti tudi pigmentirano umazanijo
Hkrati čisti, odpravi vonjave in odstrani madeže
Belilni učinek na fugah

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

Izdelek je pripravljen za uporabo. Nanesite izdelek neposredno na površino, ki jo želite 
očistiti, pustite delovati nekaj minut in nato podrgnite s čisto, vlažno krpo. Dobro izperite z 
vodo.

SPECIFIKACIJE Videz: Prosojna brezbarvna tekočina
pH: 12,5 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 1,020 +/- 0,020
Vsebnost aktivnega klora: 1,05%

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

DODATNE INFORMACIJE Izdelek v postopku registracije kot biocidni pripravek. Preskusi mikrobiološkega delovanja:   
EN13697 “Baktericidno/fungicidno delovanje, preskus na površini + sev Lysteria m., 
Salmonella t.”, EN16615 “Baktericidno delovanje in delovanje na kvasovke na neporoznih 
površinah z mehanskim delovanjem + sev Lysteria m., Salmonella t.”, EN16437 “Baktericidno 
delovanje v veterini na poroznih površinah brez mehanskega delovanja”.

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA Ne mešajte s kislimi izdelki! Ne uporabljajte na površinah in materialih, ki so občutljivi na 
vodo, alkalije in klor. V primeru dvomov pred uporabo preizkusite združljivost na majhnem 
skritem delu.

VARNOSTNI UKREPI 
GLEDE UPORABE IN 
SKLADIŠČENJA

Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. 
Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam in sončni svetlobi. Dodatne podatke o 
uporabi in odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

CERTIFIKATI / SKLADNOST Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske 
uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami. V skladu z okrožnico 
italijanskega Ministrstva za zdravje št. 5443 z dne 22. 2. 2020 o omejevanju epidemije 
COVID-19

KEMIJSKA SESTAVA Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.
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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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