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APRAKSTS Īpaši koncentrēts aromatizēts atkaļķojošs tīrīšanas līdzeklis

RAKSTURLIELUMI Ātri izšķīdina netīrumus, kaļķakmens un ziepju atlikumus no izlietnēm, dušas kabīnēm, 
krāniem, santehniskā aprīkojuma, flīzēm u.c.
Atstāj patīkamu aromātu, kas saskaņots ar Dosy produktu līniju. 
No litra koncentrāta var sagatavot 50 pudeles ar 500 ml lietošanai gatava līdzekļa.
Produkts atbilst minimālajiem vides kritērijiem, tam ir maza ietekme uz vidi, tas ļauj 
samazināt utilizējamās plastmasas daudzumu, lietošanas izmaksas, kā arī noliktavā 
nepieciešamo platību.
Lietošanai paredzētajā koncentrācijā produkts nav uzskatāms par bīstamu saskaņā ar CLP.

LIETOŠANA UN DOZĒŠANA Atšķaidiet līdzekli piemērotā pudelē. Uzklājiet līdzekli tieši uz tīrāmās virsmas, ļaujiet 
iedarboties dažas minūtes un noslaukiet ar tīru samitrinātu drānu. Izskalojiet ar lielu 
daudzumu ūdens. DOZĒŠANA: 20 ml (viena deva ar dozatoru vai ar graduētu vāci

RAKSTURLIELUMI Izskats: caurspīdīgs sarkans šķidrums
pH: 1,5 +/- 0,5
Īpatsvars [g/ml]: 1,120 +/- 0,020

Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju.

LĪDZEKĻA SADERĪBA Nemaisiet ar hloru saturošiem līdzekļiem. Nelietot uz virsmām, kas ir jutīgas pret skābēm, 
piemēram, marmora, akmens masas, travertīna un citām kaļķakmens virsmām. Pirms 
lietošanas pārbaudiet virsmas izturību pret skābēm. Nekavējoties notīriet šķīduma šļa

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
LIETOŠANAS UN 
UZGLABĀŠANAS LAIKĀ

Līdzeklis ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Uzglabājiet oriģinālajos traukos. 
Izvairieties no ekstremālām temperatūrām. Plašāku informāciju par lietošanu un utilizāciju 
skatiet drošības datu lapā.

SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBA Iekļautās virsmaktīvās vielas ir bioloģiski noārdāmas atbilstoši kritērijiem, kas noteikti Eiropas 
Direktīvā 648/2004/EK un turpmākajos grozījumos.

ĶĪMISKAIS SASTĀVS Plašāku informāciju par līdzekļa sastāvdaļām skatiet drošības datu lapā.
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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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