Termékleírás – Ipari felhasználás
Koncentráció
Felmosáshoz:
10 liter vízhez adjunk
0,5 dl-t.
5 liter koncentrátum=
1000 liter munkaoldat

Ár:

5L

Nettó

2 499 Ft

Bruttó

3 174 Ft

1L

Nettó

599 Ft

Bruttó

761 Ft

Alkalmazási terület
A CLEANECO STERILFRESH alkalmas a háztartásban előforduló kemény
felületek (csempe, kerámia, kő, linóleum, műanyag stb.) tisztítására, és
klór tartalma miatt a WC higiénikus tisztítására, ruhaneműk, textíliák
fehérítésére.
A termékeink gyártásánál felhasznált természetes alapanyagoknak
köszönhetően a koncentrátum, valamint munkaoldata a környezetben
100%-ban lebomlik.

Felhasználási javaslat
WC-k, mosdókagylók, kádak higiénikus tisztítására, lefolyók kellemetlen
szagának megszüntetésére használja a készítményt töményen. Használat
után vízzel öblítse le a felületet. Felmosáshoz és nagyobb felületek
tisztításához (padló, csempe) adagoljunk a szennyeződés mértékének
megfelelően 10 liter vízhez 0,5-1 dl
CLEANECO STERILFRESH
KONCENTRÁTUMOT.
Linóleumok, műanyag felületek esetén a készítmény oldhatja a felület
színezőanyagát, ezért a teljes felület tisztítása előtt végezzen
próbatisztítást, egy kevéssé látható kis területen.
Ruha, mop, rongy fehérítéshez, adjon 5 liter vízhez 25 ml koncentrátumot,
majd áztassa be a ruhanemût, textíliát éjszakára, ezután öblítse ki.

Összetétel
<4,5% (Aktív klór tartalmú fehérítőszer nátrium-hypoklorit), <5% Nemionos
és anionos felületaktív anyag, <2% Nátrium hidroxid, illatanyag. Színező
anyagot nem tartalmaz!

Figyelmeztetések
R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. R36/38 Szem- és
bőrizgató hatású. S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 24/25 Kerülni kell
a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S 26 Ha szembe kerül, bő
vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S 46 Lenyelése
esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a
címkét az orvosnak meg kell mutatni. S 50 Savakkal és egyéb
vegyszerekkel nem keverhető. A szert eredeti töménységben ne használja
magas fényű vagy zománcozott felületen.
Ha a szer kiömlik, törölje fel tiszta vízzel. Körültekintő munkával kerülje el
a szer ruhára, szőnyegre ömlését, mert károsíthatja azokat. Fehérítőként
csak azon ruháknál alkalmazható, amelyek útmutatója ezt megengedi. Ne
használja színes, műszálas, érzékeny (gyapjú, selyem stb.) anyagok
fehérítésére.
NÁTRIUM-HIPOKLORITOT TARTALMAZ!
OKBI-VABO/11/2-2K/2011.
Cégünk célja, hogy termékeinket természetes alapanyagok hozzáadásával,
környezetbarát eljárásokkal, hagyományos üzemi körülmények között, a
termék előállítástól a palackozáson és a címkézésen át döntően emberi
erőforrás alkalmazásával hozzuk létre. Fontosnak tartjuk, hogy a gyártási
folyamaton túl a termék-előállításunkhoz szükséges alapanyagokat,
műanyagáru és csomagolóanyagokat, valamint a nyomdai termékeket is
magyar vállalkozói partnerektől szerezzük be.

Magyar szakértelem, magyar kéz, magyar termék!
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