
TECHNICAL DATA SHEET

Discover further 
informations on your 
smartphone.

www.sanitecitalia.com

ITALCHIMICA SRL - Riviera dei Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it

QUALITY

RO

1841-S

SANIALC ULTRA

DESCRIERE Detergent lichid pe bază de alcool pentru spălarea suprafeţelor dure

CARACTERISTICI Indicat pentru tratarea tuturor suprafeţelor de contact frecvent care necesită o curăţare 
profundă
Recomandat pentru tratarea filtrelor şi a conductelor de ventilaţie din sistemele de 
climatizare 
Poate fi folosit pe măşti lavabile, ţesături naturale, cum ar fi bumbac, şi pe ţesături sintetice, 
cum ar fi poliester şi materiale textile neţesute

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Gata de utilizare. Pe suprafeţe dure: aplicaţi produsul pe cârpă sau direct pe suprafaţa de 
tratat şi frecaţi până la uscare. Pe ţesături: aplicaţi direct pe suprafaţa de tratat şi lăsaţi să se 
evapore.

SPECIFICAŢII Aspect: lichid transparent incolor
pH: 8,0 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
Conţinut de alcool: 77%

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

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Când se respectă modul de utilizare recomandat, produsul poate fi utilizat pe majoritatea 
materialelor prezente în mod normal în industria alimentară. Evitaţi, în orice caz, să îl 
pulverizaţi pe policarbonat şi alte materiale plastice susceptibile la fisurarea sub tensiune. 
Nu folosiţi pe ţesături delicate (lână, nailon, mătase). Dacă aveţi îndoieli, se recomandă să 
evaluaţi fiecare material în parte înainte de utilizare.

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

Produsul nu conţine surfactanţi. Conform cu circulara nr. 5443 din 22.02.2020 a Ministerului 
Sănătăţii italian privind combaterea răspândirii COVID-19.

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