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HC2A IGIENIKAL

LEÍRÁS Ultrakoncentrált, illatosított vízkőmentesítő lerakódásoldó tisztítószer

JELLEMZŐK Gyorsan leoldja a szennyet, vízkövet és szappanmaradványokat a mosdókagylók, 
zuhanykabinok, csaptelepek, szaniterek, csempék stb. felületéről.
A Dosy termékcsaládéval harmonizáló kellemes illatot hagy maga után. 
Egy liter koncentrátumból 50 db 500 ml-es flakon használatra kész terméket kapunk.
A termék megfelel a Környezeti Minimumkövetelményeknek, alacsony környezeti hatású, 
csökkenti a műanyag-hulladékot, az anyagköltségeket, a raktározási helyigényt.
A termék a használati koncentrációban nem kíván CLP veszélyjelzést.

HASZNÁLAT ÉS ADAGOLÁS Hígítsa a terméket a hozzá való flakonban. Vigye fel a terméket közvetlenül a tisztítandó 
felületre, hagyja néhány percig hatni, majd tiszta, megnedvesített ruhával dörzsölje át. Bő 
vízzel alaposan öblítse le. ADAGOLÁS: 20 ml (adagoló vagy fokbeosztású ku

TULAJDONSÁGOK Megjelenés: piros, átlátszó folyadék
pH: 1,5 +/- 0,5
Fajsúly [g/ml]: 1,120 +/- 0,020

A fent megadott adatok jellemző gyártási értékek, és nem képeznek specifikációt.

A TERMÉK 
ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE

Klórtartalmú termékkel ne vegyítse. Ne használja savra érzékeny, például márvány, terrazzo, 
travertin és hasonló mészkő-felületeken. Használat előtt ellenőrizze a felület savállóságát. A 
savra érzékeny felületről azonnal távolítsa el, és bő vízzel öblítse

HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI 
ÓVINTÉZKEDÉSEK

A termék kizárólag professzionális használatra készült. Az eredeti tárolóedényben kell 
tartani. Szélsőséges hőmérséklettől védendő. A felhasználásra és semlegesítésre vonatkozó 
bővebb információk a biztonsági adatlapon találhatók.

TANÚSÍTÁSOK / 
MEGFELELŐSÉG

A termékben található felületaktív anyagok a 648/2004/EK Európai Irányelv és ennek 
későbbi módosításaiban foglalt kritériumok szerint biológiailag lebonthatók.

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL A termék összetevőire vonatkozó bővebb információkat lásd a biztonsági adatlapon.
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N CODE 1703 EAN 8054633835265
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 15 Peso Kg 1,12 Oz. 39,51
Box x Pit 90
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