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PL
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SANIALC ULTRA

OPIS Płyn na bazie alkoholu do mycia twardych powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI Przeznaczony do czyszczenia wszelkich często dotykanych powierzchni wymagających 
szczególnie dokładnej czystości
Zalecany do czyszczenia filtrów i kanałów wentylacyjnych w układach klimatyzacji 
Może być stosowany do czyszczenia zmywalnych masek ochronnych oraz tkanin, zarówno 
naturalnych, np. bawełny, jak i syntetycznych, np. poliestru i włókniny

SPOSÓB UŻYCIA I 
DOZOWANIE

Produkt gotowy do użytku. Na twardych powierzchniach: nanieść produkt na ścierkę lub 
bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, a następnie przetrzeć do sucha. Na tkaninach: 
nanieść bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię i pozostawić do odparowania.

SPECYFIKACJE Wygląd: przezroczysty bezbarwny płyn
pH: 8,0 +/- 0,5
Ciężar właściwy [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
Zawartość alkoholu: 77%

Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.

DODATKOWE INFORMACJE

ZGODNOŚĆ PRODUKTU Przy przestrzeganiu zalecanego sposobu użycia może być stosowany na większości 
materiałów powszechnie występujących w przemyśle spożywczym. Należy jednak unikać 
jego rozpylania na poliwęglanie i innych tworzywach sztucznych podatnych na pękanie 
naprężeniowe. W razie wątpliwości przed rozpoczęciem regularnego stosowania sprawdzić 
działanie produktu na danym materiale.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
I PRZECHOWYWANIA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przechowywać w 
oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji na temat użytkowania i unieszkodliwiania zapoznać się z kartą charakterystyki.

CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ Produkt nie zawiera środków powierzchniowo czynnych Produkt zgodny z okólnikiem 
włoskiego Ministerstwa Zdrowia nr 5443 z dnia 22 lutego 2020 r. w sprawie ograniczania 
rozprzestrzeniania się COVID-19

SKŁAD CHEMICZNY W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą 
charakterystyki.
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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


