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QUALITY

CZ

1842

SANIALC ULTRA

POPIS Tekutý čisticí prostředek s obsahem alkoholu, určený k mytí tvrdých povrchů

CHARAKTERISTIKA Je určen především pro ošetření všech povrchů, vystavených častým dotykům, které 
vyžadují vysokou úroveň čistoty
Použití přípravku se doporučuje pro filtry a ventilační potrubí rozvodů klimatizace 
Přípravek lze použít na omyvatelné masky, přírodní tkaniny, jako bavlna, a na syntetické 
tkaniny, jako polyester a TNT

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

prostředek připravený k použití. Na tvrdých površích: aplikujte přípravek na hadr nebo přímo 
na povrch, určený k ošetření, a poté jej rozetřete až do úplného vyschnutí. Na tkaninách: 
aplikujte přímo na povrch, určený k ošetření a nechte odpařit.

VLASTNOSTI Vzhled: bezbarvá čirá kapalina
pH: 8,0 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
Obsah alkoholu: 77%

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

PŘÍDAVNÉ INFORMACE

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU Za dodržení doporučených způsobů použití je použitelný na většině materiálů, běžně 
přítomných v potravinářském průmyslu. Nestříkejte přípravek na polykarbonát ani na jiné 
plastové materiály, podléhající vzniku trhlin. V případě nejistoty se doporučuje před delším 
použitím jednotlivě vyhodnotit materiály.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. 
Nevystavujte jej extrémním teplotám. Ohledně podrobnějších informací o použití a likvidaci si 
přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA Přípravek neobsahuje povrchově aktivní látky. Je ve shodě s oběžníkem Ministerstva 
zdravotnictví Italské republiky č. 5443 z 22. 02. 2020 pro potlačení COVID-19

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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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
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