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1841-S

SANIALC ULTRA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υγρό αλκοολούχο καθαριστικό για πλύσιμο σκληρών επιφανειών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κατάλληλο για τον καθαρισμό όλων των επιφανειών συχνής επαφής που απαιτούν υψηλό 
βαθμό καθαρισμού
Συνιστάται για φίλτρα και αγωγούς αερισμού των εγκαταστάσεων κλιματισμού 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλενόμενες μάσκες, φυσικά υφάσματα, όπως τα βαμβακερά, 
αλλά και σε συνθετικά όπως τα πολυεστερικά και TNT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Έτοιμο για χρήση. Σε σκληρές επιφάνειες: απλώστε το προϊόν σε πανί ή απευθείας στην 
επιφάνεια για καθαρισμό και στη συνέχεια τρίψτε μέχρι να στεγνώσει. Σε υφάσματα: 
απλώστε απευθείας στην επιφάνεια για καθαρισμό και αφήστε το να εξατμιστεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όψη: άχρωμο διαφανές υγρό
pH: 8,0 +/- 0,5
Ειδικό βάρος [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ: 77%

Τα παραπάνω στοιχεία είναι χαρακτηριστικές τιμές παραγωγής και δεν συνιστούν 
προδιαγραφές.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εφαρμόζοντας τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
πλειονότητα των υλικών που υπάρχουν συνήθως στη βιομηχανία τροφίμων. Αποφύγετε σε 
κάθε περίπτωση τον ψεκασμό σε πολυκαρβονικά και άλλα πλαστικά υλικά που μπορούν 
να παρουσιάσουν stress cracking. Μην το χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητα υφάσματα όπως 
μάλλινα, νάιλον και μεταξένια. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συνιστάται η δοκιμή σε χωριστά 
υλικά πριν από την παρατεταμένη 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

Το προϊόν δεν περιέχει επιφανειοδραστικά. Συμμορφούται με την εγκύκλιο αριθ. 5443 της 
22.02.2020 του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό του COVID-19

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος, συμβουλευτείτε το 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
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N CODE 1841-S EAN 8054633839126
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,65 Oz. 22,88
Box x Pit 105
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