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DEGREASER ULTRA
Citrón

POPIS Univerzálny odmasťovací čistiaci prostriedok na odolné nečistoty

CHARAKTERISTIKA Účinne odstraňuje mastné nečistoty, olej a karbonizované zvyšky
Má ideálne využitie v oblasti pohostinských, priemyselných zariadení, v dielňach, 
kanceláriách, skladoch, nemocniciach, v lodnej doprave 
Zanecháva príjemnú vôňu v prostredí

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Malé povrchy / odolné nečistoty: Aplikujte prípravok priamo na čistený povrch, nechajte 
ho pár minút pôsobiť a potom ho rozotrite čistou navlhčenou handrou. Opláchnite vodou. 
Veľké plochy / bežné čistenie: Rozrieďte prípravok vo vode a aplikujte ho na čistený povrch 
mopom alebo handrou. Nevyžaduje oplachovanie. DÁVKOVANIE: 20-40 ml/l (2-4 uzávery na 
každých 5 litrov vody), v závislosti na stupni znečistenia.

VLASTNOSTI Vzhľad: Žltá matná kvapalina
pH: 10,5 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU Pri dodržaní odporúčaných spôsobov použitia je možné používať prípravok na všetky 
materiály, bežne používané v kuchyni / materiály používané na výrobu rôzneho náradia. 
V prípade pochybností, ešte pred použitím vyskúšajte kompatibilitu s materiálom na malej 
skrytej časti predmetu.

OPATRENIA PRE POUŽITIE A 
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných 
obaloch. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. Ohľadom podrobnejších informácií o použití 
a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA Obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú biodegradabilné podľa kritérií určených európskou 
smernicou 648/2004/ES v platnom znení.

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný list.
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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

last update: 15/02/2021 Rev. 00/2021


