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UNBLOCKER GEL

OPIS Zelo učinkovit alkalni gel za odmaševanje odtokov z aktivnim klorom

LASTNOSTI Izdelek hitro deluje na zamašen odtok in prodre tudi skozi stoječo vodo po zaslugi značilne 
visoke specifične teže gela s posebno formulo
Kombinirana kemična in toplotna reakcija raztopi vse obloge, ki običajno zamašijo odtoke 
Njegova uporaba se priporoča tudi za preventivno vzdrževanje odtokov
Preprečuje nastajanje neprijetnih vonjav

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

Izdelek nalijte neposredno v ustrezni odtok. Pustite delovati 5 minut. Odprite toplo vodo 
za nekaj časa. Odmerjanje: Trdovratna zamašitev: 500 ml, Redno vzdrževanje: 200 ml na 
teden.

SPECIFIKACIJE Videz: prosojna brezbarvna tekočina
pH: 13,5 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 1,080 +/- 0,020

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA V primeru dvomov pred uporabo preizkusite združljivost z materiali na majhnem skritem delu. 
Z vlažno krpo takoj odstranite morebitne brizge s površin, ki so občutljive na alkalije (npr. z 
lesa, neanodiranega aluminija, lakiranih ali barvanih površin).

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 1979-S EAN 8032680392368
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 21 Peso Kg 1,08 Oz. 38,10
Box x Pit 105
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