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1562-S

ACTIVE CHLOR GEL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χλωριούχο καθαριστικό για λίπη που αφαιρεί όλες τις οσμές από σκληρές επιφάνειες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σύνθεση σε μορφή τζελ για προσκόλληση ακόμη και σε κάθετα τοιχώματα
Ξεπλένεται εύκολα 
Καθαρίζει σε βάθος και αποτελεσματικά ακόμη και σε βρωμιά με χρωστικές
Καθαρίζει, αρωματίζει και αφαιρεί τους λεκέδες με ένα μόνο πέρασμα
Λευκαντική δράση για τους αρμούς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Απλώστε το προϊόν απευθείας στην επιφάνεια για 
καθαρισμό, αφήστε το να δράσει λίγα λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε με βρεγμένο καθαρό 
πανί. Ξεβγάλτε με άφθονο νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όψη: μπλε διαφανές υγρό
pH: 13,0 +/- 0,5
Ειδικό βάρος [g/ml]: 1,030 +/- 0,020
Περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο: 0,75%

Τα παραπάνω στοιχεία είναι χαρακτηριστικές τιμές παραγωγής και δεν συνιστούν 
προδιαγραφές.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Προϊόν σε στάδιο ταξινόμησης για μικροβιοκτόνο δράση. Δοκιμές μικροβιολογικής 
δράσης:  EN13697 «Βακτηριοκτόνος/μυκητοκτόνος δράση δοκιμή επιφάνειας + στέλεχος 
Lysteria m. Salmonella t.» EN16615 «Βακτηριοκτόνος και μυκητοκτόνος δράση σε μη 
πορώδεις επιφάνειες με μηχανική δράση + στέλεχος Lysteria m. Salmonella t.» EN16437 
«Βακτηριοκτόνος δράση στον κτηνιατρικό τομέα σε πορώδεις επιφάνειες χωρίς μηχανική 
δράση»

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μην το αναμειγνύεται με όξινα προϊόντα! Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες και υλικά που 
είναι ευαίσθητα στο νερό, στα αλκάλια και στο χλώριο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε 
την καταλληλότητα σε μικρή και κρυφή περιοχή πριν τη χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Να φυλάσσεται στον αρχικό 
του περιέκτη. Αποφεύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες και την έκθεση στο φως του ήλιου. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την απόρριψη, συμβουλευτείτε το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Τα επιφανειοδραστικά που περιέχει είναι βιοαποδομήσιμα σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στην ευρωπαϊκή οδηγία 648/2004/ΕΚ, όπως ισχύει. Συμμορφούται με την εγκύκλιο 
αριθ. 5443 της 22.02.2020 του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό του COVID-19

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος, συμβουλευτείτε το 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
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N CODE 1562-S EAN 8032680399121
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 21 Peso Kg 1,03 Oz. 36,33
Box x Pit 105
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