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SANIALC ULTRA

ОПИСАНИЕ Течен почистващ препарат на спиртна основа за миене на твърди повърхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ Подходящ за третиране на всички повърхности, които се докосват често и се нуждаят 
от почистване в дълбочина
Препоръчва се за третиране на филтри и вентилационни канали на климатичните 
инсталацииПрепоръчва се за третиране на филтри и вентилационни канали на 
климатичните инсталации 
Може да се използва върху перящи се предпазни маски за лице, естествени тъкани 
като памук, и синтетични материи като полиестер и TNT

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Готов за употреба. Върху твърди повърхности: нанесете продукта върху кърпа или 
директно върху повърхността за третиране, след което бършете до изсъхване. Върху 
тъкани: нанесете директно върху повърхността за третиране и оставете да се изпари.

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: безцветна прозрачна течност
pH: 8,0 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 0,865 +/- 0,020
Съдържание на алкохол: 77%

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

При спазване на препоръчаните начини на употреба, може да се използва върху 
повечето материали, които обичайно се намират в предприятията от хранително-
вкусовата промишленост. Избягвайте да пръскате с него поликарбонат и други 
пластмасови материали, податливи на стресово напукване (stress cracking). Ако не 
сте сигурни, препоръчваме преди всякаква продължителна употреба да преценявате 
материалите един по един.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече информация 
относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за 
безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Продуктът не съдържа повърхностно активни вещества Съответства на изискванията 
на циркулярно писмо № 5443 от 22.02.2020 на Министерството на здравеопазването 
относно ограничаването на COVID-19

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 1842 EAN 8054633839331
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 4,325 Oz. 152,56
Box x Pit 72

last update: 15/02/2021 Rev. 0/2021


