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HC2A IGIENIKAL

APRAŠYMAS Kvapni ir ypač koncentruota nukalkinimo ir nešvarumų šalinimo priemonė-ploviklis

APIBŪDINIMAS Greitai ištirpina nešvarumus, kalkes ir muilo likučius nuo prausyklių, dušo kabinų, įvairių 
čiaupų, sanitarinės įrangos, plytelių ir t. t.
Ore palieka malonų bei harmoningą „Dosy“ linijos produktų aromatą. 
Iš vieno litro koncentruoto produkto gaunami 50 500 ml talpos paruošto naudoti produkto 
butelių.
Produktas atitinka MAK, turi mažesnį poveikį aplinkai, mažina reikalingo perdirbti plastiko 
kiekį, mažina naudojimo išlaidas, taupo sandėlyje užimamą plotą.
Nėra jokių KŽP nurodymų dėl pavojaus naudojant koncentruotą produktą.

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS Ištirpinkite produktą tam skirtame butelyje. Naudokite produktą tiesiai ant valomo paviršiaus, 
palikite veikti kelias minutes, paskui patrinkite naudodami sudrėkintą šluostę. Rūpestingai 
nuskalaukite tekančiu vandeniu. DOZAVIMAS: 20 ml (naudokite dozavimo

YPATUMAI Išvaizda: skaidrus, raudonas skystis
pH: 1,5 +/- 0,5
Santykinis svoris [g/ml]: 1,120 +/- 0,020

Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus 
atvejo savybių.

PRODUKTO 
SUDERINAMUMAS

Nemaišykite su chloruotais produktais. Nenaudokite ant rūgštims jautrių paviršių, pavyzdžiui: 
marmuro, marmuro aglomerato ar granito skaldos, travertino ir kitų klintinių paviršių. Prieš 
naudojimą patikrinkite paviršių atsparumą rūgštims. Nedelsiant pašal

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
NAUDOJANT IR 
SANDĖLIUOJANT

Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikyti 
ribinėse temperatūrose. Daugiau informacijos apie naudojimą ir atliekų šalinimą rasite 
saugos duomenų lape.

SERTIFIKATAI / ATITIKTIS Sudėtyje esančios paviršiuje aktyviosios medžiagos yra biologiškai skaidžios ir atitinka 
Europos Direktyvoje 648/2004/EB bei vėlesniuose pakeitimuose, pateikiamus kriterijus.

CHEMINĖ SUDĖTIS Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.
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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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