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QUALITY

SQ

1704

HC2B BATH

PËRSHKRIMI Larës alkalin super i përqendruar për pastrimin e banjës

KARAKTERISTIKAT Eliminon shpejt depozitat organike të papastërtisë si kremrat dhe vajrat nga lavamanët, 
kabinat e dushit, rubinetat, sanitarët, pllakat, etj.
Gjatë përdorimit të përditshëm, heq mbetjet e papastërtisë, yndyrës dhe sapunit pa dëmtuar 
sipërfaqet e ndjeshme ndaj acidit si mermeri dhe gurët natyrorë 
Lë një aromë të këndshme të harmonizuar të produkteve të linjës Dosy.
Me një litër koncentrat përfitoni 50 shishe prej 500 ml produkt të gatshëm për përdorim.
Produkt në përputhje me CAM, ka një ndikim të ulët në mjedis, zvogëlon sasinë e plastikës 
në mjedis, ul kostot e përdorimit, zvogëlon hapësirat e zëna në magazinë.
Produkti në përqendrimin e përdorimit nuk ka asnjë tregues rreziku CLP.

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

Treteni produktin në shishen e posaçme. Aplikojeni produktin drejt e mbi sipërfaqen që duhet 
pastruar, lëreni të veprojë disa minuta dhe më pas fërkojeni me një leckë të pastër e të 
njomë. Shpëlajeni me ujë të bollshëm. DOZIMI: 20 ml (një dozë me dispense

SPECIFIKAT Pamja: lëng ngjyrë e verdhë e zbehtë
pH: 10,5 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

Në rast se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të vogël të 
fshehtë përpara përdorimit.

KUJDESI GJATË 
PËRDORIMIT DHE RUAJTJES

Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. 
Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose 
asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara 
nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese.

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.
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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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