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QUALITY

SK

1841-S

SANIALC ULTRA

POPIS Tekutý čistiaci prostriedok s obsahom alkoholu, určený na umývanie tvrdých povrchov

CHARAKTERISTIKA Je vhodný predovšetkým na ošetrovanie povrchov, ktorých sa často dotýkate a ktoré 
vyžadujú vysoký stupeň čistoty
Použitie prípravku sa odporúča pre filtre a ventilačné potrubia klimatizácie 
Prípravok je možné používať na umývateľné masky, prírodné tkaniny ako bavlna, a na 
syntetické tkaniny ako polyester a TNT

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Prostriedok pripravený na použitie. Na tvrdých povrchoch: aplikujte prípravok na handru 
alebo priamo na ošetrovaný povrch a potom ho utrite do sucha. Na tkaninách: aplikujte 
priamo na ošetrovaný povrch a nechajte ho vypariť.

VLASTNOSTI Vzhľad: bezfarebná číra kvapalina
pH: 8,0 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
Obsah alkoholu: 77%

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

PRÍDAVNÉ INFORMÁCIE

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU Za dodržanie odporúčaných spôsobov použitia je použiteľný pre väčšinu materiálov, bežne 
používaných v potravinárskom priemysle. Nestriekajte prípravok na polykarbonát ani na 
iné plastové materiály, náchylné na vznik trhlín. Nepoužívajte pre chúlostivé oblečenie, ako 
vlna, nylon a hodváb. V prípade pochybností sa odporúča pred dlhším použitím jednotlivo 
vyhodnotiť materiály.

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 Prípravok neobsahuje povrchovo aktívne látky. Je v zhode s obežníkom Ministerstva 
zdravotníctva Talianskej republiky č. 5443 z 22. 02. 2020 na potlačenie COVID-19

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