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BLU WC GEL

OPIS Odstranjevalec oblog na osnovi klorovodikove kisline za čiščenje WC školjk in pisoarjev

LASTNOSTI Učinkovito pri odstranjevanju vodnega kamna in umazanije organskega izvora
Izdelek v obliki gela, ki se oprime tudi navpičnih površin 
Plastenka z nagnjenim kljunom za hitro in lahko nanašanje tudi na manj vidnih mestih

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

Sprožite izpiranje WC školjke/pisoarja. Izdelek nanesite ob robu školjke in na stene, po 
katerih teče voda. Pustite delovati 15 minut, podrgnite s ščetko ali abrazivno krpo, da 
odstranite trdovratne madeže, nato sprožite izpiranje z vodo. Odmerjanje: prip

SPECIFIKACIJE Videz: neprosojna modra tekočina
pH: 0,5 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 1,055 +/- 0,020

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA Ne mešajte s kloriranimi izdelki. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na kisline, 
kot so npr. marmor, aglomerati iz marmorja, travertin in druge apnenčaste površine. Ne 
uporabljajte na jeklu. Pred uporabo preverite odpornost površine na kisline

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 Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske 
uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami.

KEMIJSKA SESTAVA Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.
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N CODE 1940 EAN 8032680391552
Pcs x Box 12 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 12 Peso Kg 0,79 Oz. 27,91
Box x Pit 60
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