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OPIS Mocno skoncentrowany zasadowy płyn myjący do łazienek

WŁAŚCIWOŚCI Szybko usuwa zabrudzenia organiczne takie jak kremy i olejki z umywalek, kabin 
prysznicowych, baterii, urządzeń sanitarnych, płytek itp.
Do codziennego stosowania, usuwa zabrudzenia, tłuszcz i osady z mydła, nie niszcząc 
powierzchni wrażliwych na działanie kwasów, takich jak marmur i naturalne kamienie 
Pozostawia przyjemny zapach typowy dla produktów z linii Dosy.
Z litra skoncentrowanego produktu otrzymuje się 50 butelek po 500 ml produktu gotowego 
do użytku.
Produkt zgodny z minimalnymi wymogami środowiskowymi – przyjazny środowisku oraz 
pozwalający na ograniczenie tworzyw sztucznych wymagających unieszkodliwienia, kosztów 
użytkowania i potrzebnej powierzchni magazynowej.
Do produktu w stężeniu przeznaczonym do użytku nie ma zastosowania żaden zwrot 
określający zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem CLP.

SPOSÓB UŻYCIA I 
DOZOWANIE

Rozcieńczyć produkt w specjalnej butelce. Nanieść produkt bezpośrednio na czyszczoną 
powierzchnię, pozostawić na kilka minut, a następnie przetrzeć czystą wilgotną ścierką. 
Zmyć dużą ilością wody. DOZOWANIE: 20 ml (jedna dawka z dozownika lub nakrętki z p

SPECYFIKACJE Wygląd: mętny żółty płyn
pH: 10,5 +/- 0,5
Ciężar właściwy [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.

ZGODNOŚĆ PRODUKTU W razie wątpliwości przed użyciem sprawdzić działanie produktu na małej niewidocznej 
części danego materiału.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
I PRZECHOWYWANIA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przechowywać w 
oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji na temat użytkowania i unieszkodliwiania zapoznać się z kartą charakterystyki.

CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z 
kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) 648/2004 z późniejszymi zmianami.

SKŁAD CHEMICZNY W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą 
charakterystyki.
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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
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