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HC2B BATH

ОПИСАНИЕ Алкален почистващ суперконцентрат за баня

ХАРАКТЕРИСТИКИ Бързо отстранява наслагванията от органични замърсявания като кремове и масла от 
мивки, душ корита, кранове, санитарно-битова арматура, плочки и др.
За ежедневна употреба, премахва остатъчни замърсявания, мазнини и сапун, без да е 
агресивен за чувствителните на киселини повърхности като мрамор и естествен камък 
Оставя приятен аромат, в хармония с продуктите от линия Dosy.
От един литър концентрат се получават 50 флакона от по 500 мл препарат, готов за 
употреба.
Продукт, съответстващ на минималните екологични условия, с ниска степен на 
въздействие върху околната среда, по-малко пластмаса за изхвърляне, намалени 
експлоатационни разходи, необходимо по-малко пространство за съхранение.
При посочената концентрация на употреба препаратът няма никакви предупреждения 
за опасност CLP.

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Разредете препарата в предназначения за тази цел флакон. Нанесете препарата 
директно върху повърхността за почистване, оставете го няколко минути да подейства, 
след което избършете с чиста навлажнена кърпа. Изплакнете с обилно количество 
вода. ДОЗИРОВКА:

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: жълта непрозрачна течност
pH: 10,5 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,030 +/- 0,020

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

При съмнения, преди използване тествайте съвместимостта с материалите върху 
малък участък на скрито място.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече информация 
относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за 
безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържащите се в продукта повърхностно активни вещества са биоразградими 
съгласно критериите, определени от европейска директива 648/2004/ЕО и 
последващите изменения.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 1704 EAN 8054633835272
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 15 Peso Kg 1,03 Oz. 36,33
Box x Pit 90

last update: 15/02/2021 Rev. 00/2021


