
TECHNICAL DATA SHEET

Discover further 
informations on your 
smartphone.

www.sanitecitalia.com

ITALCHIMICA SRL - Riviera dei Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it

QUALITY

SK

1703

HC2A IGIENIKAL

POPIS Voňavý ultra koncentrovaný čistiaci prostriedok proti vodnému kameňu a na odstránenie 
usadenín

CHARAKTERISTIKA Rýchlo rozpúšťa nečistoty, vodný kameň a zvyšky mydla z umývadiel, sprchových kútov, 
vodovodných batérií, sanitárnych zariadení, dlaždíc atď.
Zanecháva príjemnú vôňu, harmonizovanú s líniou prípravkov Dosy. 
S jedným litrom koncentrátu je možné získať 50 flakónov s 500 ml prípravku, pripraveného 
na použitie.
Prípravok je v zhode s CAM („Criteri ambientali minimi“ - Minimálne kritériá prostredia), 
vyznačuje sa nízkym dopadom na životné prostredie, znižuje množstvo plastov, ktoré musia 
byť zlikvidované, znižuje náklady na použitie a znižuje nároky na priestory
Prípravok v používanej koncentrácii nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo CLP.

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Rozrieďte prípravok do príslušného flakónu. Nadávkujte prípravok priamo na čistený povrch, 
nechajte ho pár minút pôsobiť a potom ho rozotrite čistou navlhčenou handrou. Dôkladne 
opláchnite vodou. DÁVKOVANIE: 20 ml (jedna dávka v prípade dávkovača alebo uz

VLASTNOSTI Vzhľad: červená číra kvapalina
pH: 1,5 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,120 +/- 0,020

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU Nemiešajte s chlórovými prípravkami. Nepoužívajte na povrchoch, citlivých na kyseliny, 
napr. mramor, mramorová drť, travertín a iné vápenaté povrchy. Pred použitím skontrolujte 
odolnosť povrchu voči kyselinám. Okamžite odstráňte vystreknutý roztok z povrc

OPATRENIA PRE POUŽITIE A 
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných 
obaloch. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. Ohľadom podrobnejších informácií o použití 
a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA Obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú biodegradabilné podľa kritérií určených európskou 
smernicou 648/2004/ES v platnom znení.

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný list.
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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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