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ACTIVE CHLOR GEL
DESCRIERE

Detergent degresant clorinat cu efect de eliminare a mirosurilor pentru suprafeţe dure

CARACTERISTICI

Formulă gel pentru a adera chiar şi pe suprafeţele verticale
Se clăteşte uşor
Degresează în profunzime şi este eficient de asemenea împotriva murdăriei pigmentate
Curăță, dezodorizează și îndepărtează petele
Efect de înălbire pe rosturi

MOD DE UTILIZARE ŞI
DOZARE

Produsul este gata de utilizare. Aplicaţi produsul direct pe suprafaţa de curăţat, lăsaţi să
acţioneze câteva minute şi frecaţi cu o lavetă curată umedă. Clătiți cu apă din abundență.

SPECIFICAŢII

Aspect: lichid transparent albastru
pH: 13,0 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,030 +/- 0,020
Conţinut de clor activ: 0,75%
Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.
Produs biocid, în curs de înregistrare. Test de activitate microbiologică: EN13697 “Activitate
bactericidă/fungicidă. Încercare cantitativă a suprafeței + tulpini de Listeria m. şi Salmonella
t.”, EN16615 “Activitate bactericidă şi levuricidă pe suprafeţe neporoase, cu acţiune
mecanică + tulpini de Listeria m. şi Salmonella t.”, EN16437 “Activitate bactericidă în
domeniul veterinar, pe suprafeţe poroase, fără acţiune mecanică”

COMPATIBILITATEA
PRODUSULUI

Nu amestecaţi cu produse acide! Nu folosiţi pe suprafeţe şi materiale sensibile la apă, alcalii
şi clor. Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizare testaţi compatibilitatea pe o mică porţiune
ascunsă.

PRECAUŢII PENTRU
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi
temperaturile extreme şi expunerea la soare. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi
eliminarea, consultaţi fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE /
CONFORMITATE

Agenţii tensioactivi conţinuţi sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva
Europeană 648/2004/CE cu modificările ulterioare. Conform cu circulara nr. 5443 din
22.02.2020 a Ministerului Sănătăţii italian privind combaterea răspândirii COVID-19.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ

Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de
securitate.

QUALITY
Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

CODE

1562-S

EAN

Pcs x Box

6

Volume L 1

Fl. Oz.

33,81

Box x Layer

21

Peso Kg

Oz.

36,33

Box x Pit

105

8032680399121
1,03
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