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DEGREASER ULTRA
Citrina

APRAŠYMAS Universalus riebalus šalinantis ploviklis, skirtas sunkiai nuplaunamiems nešvarumams.

APIBŪDINIMAS Efektyviai šalina riebalus, aliejų ir prisvilusius maisto likučius
Idealiai tinka maitinimo įstaigų srityje, industrijoje, automobilių servisuose, ofisuose, 
sandėliuose, ligoninėse, laivybos srityje 
Suteikia aplinkai malonų aromatą

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS Maži paviršiai / sunkiai pašalinami nešvarumai: Naudokite gryną produktą tiesiai ant valomo 
paviršiaus, palikite veikti kelias minutes, paskui patrinkite naudodami švarią, sudrėkintą 
šluostę. Nuskalaukite vandeniu. Dideli paviršiai / įprastas valymas: Ištirpinkite produktą 
vandenyje ir naudojant šluostę ar grindų plovimo šluostą paskirstykite jį ant paviršiaus. 
Nuskalauti nėra būtina. DOZAVIMAS: 20-40 ml/l (2-4 dangteliai kas 5 litrus) priklausomai nuo 
nešvarumo laipsnio .

YPATUMAI Išvaizda: Matinis, geltonas skystis
pH: 10,5 +/- 0,5
Santykinis svoris [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus 
atvejo savybių.

PRODUKTO SUDERINAMUMAS Laikantis rekomenduojamų naudojimo būdų, produktas tinkamas naudoti visoms 
medžiagoms, iš kurių pagaminti įprastai virtuvėje naudojami indai ir įrankiai. Kilus 
abejonėms, prieš naudojimą patikrinkite suderinamumą su medžiagomis užpylę produkto ant 
mažai pastebimo ploto.

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
NAUDOJANT IR 
SANDĖLIUOJANT

Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikyti 
ribinėse temperatūrose. Daugiau informacijos apie naudojimą ir atliekų šalinimą rasite 
saugos duomenų lape.

SERTIFIKATAI / ATITIKTIS Sudėtyje esančios paviršiuje aktyviosios medžiagos yra biologiškai skaidžios ir atitinka 
Europos Direktyvoje 648/2004/EB bei vėlesniuose pakeitimuose, pateikiamus kriterijus.

CHEMINĖ SUDĖTIS Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.
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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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