Univerzalno kislo čistilo
PODROČJE DELOVANJA:
Univerzalno kislo čistilo za dnevno vzdrževanje higiene sanitarnih prostorov in kuhinj. Primerno za
odstranjevanje vodnega kamna, rje in ostalih nečistoč na različnih površinah, kot so nerjaveče jeklo, kromirane
površine, keramika, steklo in plastika. Je idealno čistilo za pomivalna korita, armature in mrežice, ploščice,
umivalnike v kopalnicah in kopalniške kadi in kabine za prhanje… Po uporabi je prostor tudi prijetno odišavljen.
LASTNOSTI:
- izgled:
- vonj
- gostota:
- pH (5% razt.)

rdečkasta tekočina
specifičen
3
ca. 1,05 g/cm
ca. 2,5

UPORABA:
Za redno vzdrževanje čistoče priporočamo uporabo od 0,1 % do 0,5% raztopino čistila. Pripravljeno raztopino
čistila nanesemo na površino ali gobico in z njo omočimo in podrgnemo površino in pustimo delovati nekaj
minut. Po končanem čiščenju površino temeljito speremo z vodo in jo obrišemo do suhega. Kontaktni čas
delovanja je odvisen od pogostosti uporabe in sestave nečistoč na posameznih površinah, zato ga po potrebi
lahko povečujemo. V primeru trdovratnejše umazanije postopek ponovimo. Ne uporabljajte na površinah,
občutljivih na kislino: marmor, kamen, lak.

OPOZORILA: POZOR
Povzroča hudo draženje oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Po uporabi temeljito umiti roke s čisto vodo. PRI STIKU
Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez
težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti
vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Priporočamo uporabo rokavic. Vsebuje: 5-kloro-2-metil-4izotiazolin-3-on in 2-metil-2H -izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijski odziv.
SESTAVINE: <5% neionske
Methylisothiazolinone).
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aktivne

snovi,
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(Methylchloroisothiazolinone,

ROK UPORABE: Najmanj 3 leta od datuma proizvodnje odtisnjenega na embalaži. Hraniti pri sobni temperaturi.
PAKIRANJE: 1L, 5KG

Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana na osnovi
našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada priskoči na pomoč pri
obratovanju v posebnih pogojih.
Priporočila za uporabo izdelka so zasnovana na znanstvenih izsledkih. Natančnejša priporočila, kot na primer kompatibilnost z materiali je možno le v
posameznih primerih. Naša priporočila so neobvezna in ne predstavljajo garancije. Ne izključujejo uporabnikovega testiranja za njegove namene in postopke.
To v polni meri izključuje odgovornost proizvajalca.
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