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QUALITY

SQ

1560-S

ACTIVE CHLOR

PËRSHKRIMI Larës për pastrimin e yndyrës i klorinuar eliminon erërat për sipërfaqe të ngurta

KARAKTERISTIKAT Formon një shkumë kompakte që ngjitet gjithashtu në muret vertikale
Shpëlahet lehtësisht 
Pastron yndyrën në thellësi dhe është efikas edhe mbi papastërtitë e pigmentuara
Lan, parfumos dhe heq njollat njëherësh
Efekt zbardhues mbi fugat

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

Produkti është i gatshëm për përdorim. Aplikojeni produktin drejt e mbi sipërfaqen që duhet 
pastruar, lëreni të veprojë disa minuta dhe më pas fërkojeni me një leckë të pastër e të 
njomë. Shpëlajeni me ujë të bollshëm.

SPECIFIKAT Pamja: Lëng i tejdukshëm pa ngjyrë
pH: 12,5 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 1,020 +/- 0,020
Përbërje me klor aktiv: 1,05%

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

INFORMACIONE SHTESË Produkt në fazë regjistrimi biocid: Test i aktivitetit mikrobiologjik:   EN13697 “Testi 
sipërfaqësor i aktivitetit baktervrasës/kërpudhëvrasës+ lloji i Lysteria m. Salmonella”, 
EN16615 “Aktivitet baktervrasës dhe mykvrasës në sipërfaqe joporoze me veprim mekanik 
+ lloji Lysteria m. Salmonella t”, EN16437 “Aktiviteti baktervrasës në fushën veterinare në 
sipërfaqe poroze pa veprim mekanik “.

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

Mos e përzieni me produkte acide! Mos e përdorni mbi sipërfaqe ose materiale të ndjeshme 
ndaj ujit, alkaleve dhe klorit. Në rast dyshimi, testoni përputhshmërinë mbi një zonë të vogël 
dhe të fshehtë përpara përdorimit.

KUJDESI GJATË 
PËRDORIMIT DHE RUAJTJES

Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. 
Shmangni temperaturat ekstreme dhe ekspozimin ndaj diellit. Për më shumë informacione 
mbi përdorimin ose asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara 
nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese. Në përputhje me qarkoren 
nr. 5443 të datës 22.02.2020 të Ministrisë së Shëndetësisë për frenimin e COVID-19

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.
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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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