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QUALITY

SQ

1841-S

SANIALC ULTRA

PËRSHKRIMI Larës i lëngshëm me bazë alkoolike për larjen e sipërfaqeve të forta

KARAKTERISTIKAT I përshtatshëm për trajtimin e të gjitha sipërfaqeve me kontakt të vazhdueshëm që kanë 
nevojë për një nivel të lartë pastrimin
Këshillohet për të trajtuar filtra dhe përcjellës për ventilimin e impianteve të klimatizimit 
Mund të përdoret mbi maska të lashme, pëlhura natyrale si pambuku dhe mbi pëlhura 
sintetike, si poliestër dhe TNT

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

I gatshëm për përdorim. Mbi sipërfaqet e forta: aplikojeni produktin mbi një leckë ose drejt e 
mbi një sipërfaqe që duhet trajtuar dhe fërkojeni deri sa të thahet. Mbi rrobat: aplikojeni drejt 
e mbi sipërfaqen që duhet trajtuar dhe lëreni të avullojë.

SPECIFIKAT Pamja: Lëng i tejdukshëm pa ngjyrë
pH: 8,0 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
Përmbajtja e alkoolit: 77%

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

INFORMACIONE SHTESË

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

Duke ndjekur mënyrat e këshilluara të përdorimit, mund të përdoret mbi pjesën më të madhe 
të materialeve që përdoren në industrinë ushqimore. Sidoqoftë, shmangni spërkatjen e tij 
mbi polikarbonat dhe materiale të tjera plastike të ndjeshme ndaj plasaritjes. Mos e përdorni 
mbi rroba delikate si lesh, najlon, mëndafsh. Në rast pasigurie këshillohet të vlerësohen 
materialet individualisht para çdo përdorimi të zgjatur.

KUJDESI GJATË 
PËRDORIMIT DHE RUAJTJES

Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. 
Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose 
asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Produkti nuk përmban tensioaktivë Në përputhje me qarkoren nr. 5443 të datës 22.02.2020 
të Ministrisë së Shëndetësisë për frenimin e COVID-19

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.
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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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