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QUALITY

SL

1842

SANIALC ULTRA

OPIS Tekoče čistilo na osnovi alkohola za umivanje trdih površin

LASTNOSTI Primerno za obdelavo vseh površin, ki se jih pogosto dotikamo in ki potrebujejo zelo temeljito 
čiščenje
Priporoča se za čiščenje filtrov in ventilacijskih cevi klimatskih naprav 
Lahko se uporablja za pralne maske, za naravne tkanine, kot je bombaž, ter za sintetične 
tkanine, kot sta poliester in netka

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

pripravljeno za uporabo. Na trdih površinah: Izdelek nanesite na krpo ali neposredno na 
površino, ki jo želite očistiti, nato podrgnite do osušitve. Na tkaninah: Nanesite neposredno 
na površino, ki jo želite očistiti in pustite, da izhlapi.

SPECIFIKACIJE Videz: prosojna brezbarvna tekočina
pH: 8,0 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
Vsebnost alkohola: 77%

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

DODATNE INFORMACIJE

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA Ob upoštevanju priporočenih načinov uporabe je izdelek mogoče uporabljati na večini 
materialov, ki so običajno prisotni v živilski industriji. Izogibajte se pršenju na polikarbonat in 
druge plastične materiale, ki so občutljivi na nastajanje razpok zaradi okoljskih vplivov (stress 
cracking). V primeru negotovosti je pred vsako daljšo uporabo priporočljivo presoditi za vsak 
material posebej.

VARNOSTNI UKREPI 
GLEDE UPORABE IN 
SKLADIŠČENJA

Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. 
Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam. Dodatne podatke o uporabi in 
odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

CERTIFIKATI / SKLADNOST Izdelek ne vsebuje površinsko aktivnih snovi. V skladu z okrožnico italijanskega Ministrstva 
za zdravje št. 5443 z dne 22. 2. 2020 o omejevanju epidemije COVID-19

KEMIJSKA SESTAVA Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.
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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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