TECHNICAL DATA SHEET

CZ
1801

DEGREASER ULTRA
Citron
POPIS

Univerzální odmašťovací čisticí prostředek na odolné nečistoty

CHARAKTERISTIKA

Účinně odstraňuje mastné nečistoty, olej a karbonizované zbytky
Je ideální pro restaurace, průmysl, dílny, kanceláře, sklady, nemocnice, lodě
Zanechává příjemnou vůni v prostředí

ZPŮSOB POUŽITÍ A
DÁVKOVÁNÍ

Malé povrchy / odolné nečistoty: Aplikujte přípravek tak, jak je, přímo na povrch určený
k čištění, nechte jej pár minut působit a poté jej rozetřete čistým navlhčeným hadrem.
Opláchněte vodou. Velké plochy / běžné čištění: Rozřeďte přípravek ve vodě a aplikujte na
povrch určený k mytí mopem nebo hadrem. Nevyžaduje oplachování. DÁVKOVÁNÍ: 20-40
ml/l (2-4 uzávěry na každých 5 litrů vody), v závislosti na stupni znečištění.

VLASTNOSTI

Vzhled: Žlutá matná kapalina
pH: 10,5 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 1,030 +/- 0,020
Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

Při dodržení doporučených způsobů použití lze přípravek používat na všechny materiály
běžně přítomné v kuchyních / materiály používané pro výrobu různého nářadí. V případě
pochybností vyzkoušejte kompatibilitu s materiály ještě před použitím na malé skryté části.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech.
Nevystavujte jej extrémním teplotám. Ohledně podrobnějších informací o použití a likvidaci si
přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA

Obsažené povrchově aktivní látky jsou biodegradabilní podle kritérií určených evropskou
směrnicí 648/2004/ES v platném znění.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.

Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU

CODE

1801

EAN

Pcs x Box

2

Volume L 5

Fl. Oz.

169,07

Box x Layer

18

Peso Kg

Oz.

181,66

Box x Pit

72

8032680391385
5,15
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