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DEGREASER ULTRA
Lămâie

DESCRIERE Detergent degresant universal pentru murdărie încăpăţânată

CARACTERISTICI Elimină în mod eficient murdăria grasă, uleiul și reziduurile carbonizate
Ideal pentru domeniul alimentației publice, industrie, ateliere, birouri, depozite, spitale, 
sectorul nautic 
Lasă încăperile plăcut parfumate

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Suprafeţe mici/murdărie încăpăţânată: Turnaţi produsul nediluat direct pe suprafaţa de 
curăţat, lăsaţi să acţioneze câteva minute şi frecaţi cu o lavetă curată umedă. Clătiți cu apă. 
Suprafeţe mari/curăţare obişnuită: Diluaţi produsul în apă, aplicaţi pe suprafaţa de spălat 
cu mopul sau cu o cârpă. Nu necesită clătire. DOZARE: 20-40 ml/L (2-4 capace la 5 litri), în 
funcţie de gradul de murdărie.

SPECIFICAŢII Aspect: Lichid Opac Galben
pH: 10,5 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Când se respectă modul de utilizare recomandat, produsul poate fi utilizat pe toate 
materialele prezente în mod normal în bucătării/folosite pentru fabricarea diferitor ustensile. 
Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizare testaţi compatibilitatea pe o mică porţiune ascunsă.

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi eliminarea, consultaţi 
fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Agenţii tensioactivi conţinuţi sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva 
Europeană 648/2004/CE cu modificările ulterioare.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.

PA
LL

ET
IZ

AT
IO

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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