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DEGREASER ULTRA
Λεμόνι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Καθαριστικό γενικής χρήσης για λίπη, για επίμονη βρωμιά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αφαιρεί αποτελεσματικά λίπη, λάδι και απανθρακωμένα υπολείμματα
Ιδανικό για εστιατόρια, βιομηχανίες, συνεργεία, γραφεία, αποθήκες, νοσοκομεία, σκάφη 
Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα στον χώρο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Μικρές επιφάνειες/δύσκολη βρωμιά: Απλώστε το προϊόν ως έχει απευθείας στην επιφάνεια 
για καθαρισμό, αφήστε το να δράσει λίγα λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε με βρεγμένο καθαρό 
πανί. Ξεβγάλετε με νερό. Μεγάλες επιφάνειες/συνήθης καθαρισμός: Αραιώστε το προϊόν σε 
νερό και απλώστε το στην επιφάνεια για πλύσιμο με σφουγγαρίστρα ή σφουγγαρόπανο. Δεν 
χρειάζεται ξέβγαλμα. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 20-40 ml/L (2-4 καπάκια ανά 5 λίτρα) ανάλογα με τον 
βαθμό της βρωμιάς.

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

Τηρώντας τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κοινά 
υλικά που υπάρχουν σε κουζίνες και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των διαφόρων 
εργαλείων. 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.
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N CODE 1801 EAN 8032680391385
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,15 Oz. 181,66
Box x Pit 72
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