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ULTRA DEGREASER
GREEN POWER

OPIS Univerzalno razmaščevalno čistilo za odstranjevanje trdovratne umazanije

LASTNOSTI Učinkovito odstranjuje mastno umazanijo, olje in zažgane ostanke
Idealno za čiščenje v restavracijah, tovarnah, delavnicah, pisarnah, skladiščih, bolnišnicah 
Izdelek z znakom EU za okolje, ki potrjuje majhen vpliv na okolje
S sestavinami naravnega izvora

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

Izdelek je pripravljen za uporabo. Nanesite izdelek neposredno na površino, ki jo želite 
očistiti, pustite delovati nekaj minut in nato podrgnite s čisto, vlažno krpo. Dobro izperite z 
vodo.

SPECIFIKACIJE Videz: Prosojna zelena tekočina
pH: 10,5 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 1,010 +/- 0,020

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

DODATNE INFORMACIJE Dermatološko testirano

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA Ob upoštevanju priporočenih načinov uporabe je izdelek mogoče uporabljati na vseh 
materialih, ki so običajno prisotni v kuhinjah oziroma se uporabljajo za izdelavo različne 
opreme. V primeru dvomov pred uporabo preizkusite združljivost z materiali na majhnem 
skritem delu.

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. Licenca za znak EU za okolje št. 
IT/020/036. Priporočeni odmerek omogoča prihranek denarja in zmanjšanje vpliva na okolje. 
Omejena uporaba nevarnih snovi.

KEMIJSKA SESTAVA Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.
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N CODE 3101 EAN 8032680393693
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,76 Oz. 26,72
Box x Pit 105
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