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QUALITY

RO

1703

HC2A IGIENIKAL

DESCRIERE Detergent detartrant ultraconcentrat parfumat

CARACTERISTICI Dizolvă rapid murdăria, calcarul şi reziduurile de săpun de pe chiuvete, cabinele de duş, 
robinete, obiecte sanitare, faianţă etc.
Lasă un miros plăcut caracteristic liniei de produse Dosy. 
Cu un litru de produs concentrat se obţin 50 de flacoane a câte 500 ml de produs gata de 
utilizare.
Produs conform cu cerinţele minime privind protecţia mediului, are un impact redus asupra 
mediului, reduce cantitatea de plastic de eliminat, costurile de exploatare, spaţiile necesare 
pentru depozitare.
Produsul la concentraţia de utilizare nu necesită aplicarea niciunei fraze sau pictograme de 
pericol prevăzute de Regulamentul CLP.

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Diluaţi produsul în flaconul respectiv. Aplicaţi produsul direct pe suprafaţa de curăţat, lăsaţi 
să acţioneze câteva minute şi frecaţi cu o lavetă curată umedă. Clătiți cu apă din abundență. 
DOZARE: 20 ml (o doză cu dozatorul sau capacul gradat) în 500 ml

SPECIFICAŢII Aspect: lichid transparent roşu
pH: 1,5 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,120 +/- 0,020

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Nu amestecaţi cu produse clorinate. Nu utilizaţi pe suprafeţe sensibile la acizi, de ex. 
marmură, aglomerat de marmură, travertin şi alte suprafețe calcaroase. Înainte de utilizare, 
verificaţi rezistenţa suprafeţei la acizi. Îndepărtaţi imediat stropii de

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme. 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.

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