
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

EL

1704

HC2B BATH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υπερ-συμπυκνωμένο αλκαλικό καθαριστικό για το μπάνιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αφαιρεί γρήγορα την οργανική βρωμιά, όπως κρέμες και λάδια από νιπτήρες, καμπίνες 
ντους, μπαταρίες, είδη υγιεινής, πλακίδια κ.λπ.
Σε καθημερινή χρήση, αφαιρεί υπολείμματα βρωμιάς, λίπη και σαπούνι χωρίς να φθείρει τις 
επιφάνειες που είναι ευαίσθητες σε οξέα, όπως το μάρμαρο και η φυσική πέτρα 
Αφήνει ένα ευχάριστο χαρακτηριστικό άρωμα της σειράς προϊόντων Dosy.
Με ένα λίτρο συμπυκνωμένου προϊόντος παράγονται 50 φιάλες των 500 ml προϊόντος για 
χρήση.
Το προϊόν πληροί τα ελάχιστα περιβαλλοντικά κριτήρια, έχει χαμηλές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, περιορίζει τα πλαστικά απόβλητα, μειώνει το κόστος χρήσης και τους χώρους 
αποθήκευσης.
Στη συγκέντρωση χρήσης, το προϊόν δεν έχει καμία ένδειξη κινδύνου ταξινόμησης, 
επισήμανσης και συσκευασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Αραιώστε το προϊόν στην ειδική φιάλη. Απλώστε το προϊόν απευθείας στην επιφάνεια 
για καθαρισμό, αφήστε το να δράσει λίγα λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε με βρεγμένο 
καθαρό πανί. Ξεβγάλτε με άφθονο νερό. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 20 ml (μία δόση με δοσομετρητή ή 
βαθμονομημ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όψη: κίτρινο αδιαφανές υγρό
pH: 10,5 +/- 0,5
Ειδικό βάρος [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Τα παραπάνω στοιχεία είναι χαρακτηριστικές τιμές παραγωγής και δεν συνιστούν 
προδιαγραφές.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε τη συμβατότητα με τα υλικά, σε ένα μικρό κρυφό 
σημείο, πριν τη χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Να φυλάσσεται στον αρχικό 
του περιέκτη. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη χρήση και την απόρριψη, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Τα επιφανειοδραστικά που περιέχει είναι βιοαποδομήσιμα σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στην ευρωπαϊκή οδηγία 648/2004/ΕΚ, όπως ισχύει.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος, συμβουλευτείτε το 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

PA
LL

ET
IZ

AT
IO

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
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