Սանիտարական մաքրող միջոց
Սանիտարական բնագավառում ուժեղ աղտոտված
հատվածների արդյունավետ մաքրման համար
• Հզոր, թթվային մաքրող խտանյութ՝ սանիտարական տարածքների
ամենօրյա սպասարկման և մաքրման աշխատանքների համար:
• Արագ և հեշտությամբ հեռացնում է կրաքարի, մեզի և ջրի նստվածքները,
ժանգը, ցեմենտի մնացորդները, ճարպի և յուղի հետքերը, ինչպես նաև
կրաքարի մնացորդները:
• Չի վնասում նուրբ մակերեսները, ինչպիսիք են քրոմը, ալյումինը,
ճենապակին, պլաստիկը, թթվակայուն սալիկներն ու էմալը
Տարան

Կանիստր

Հոտը/բույրը

Օծանելիքի

Քիմիական կազմը

Ջրի տենսիդ

pH արժեքը / պայմանը

1.3 / 20°C

Պիտանելությունը/
պայամնը

36 ամիս / 15°C-ից մինչև 25°C

Պատկեր

Պարունակությունը

Արտիկուլ

Փ․/հատ

1լ

0893 117 053
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10 լ

0893 117 054

1

Կիրառումը
Բոլոր լվացվող, թթվակայուն նյութերի համար, ինչպիսիք են քրոմապատ մակերեսները, լվացարանները,
զուգարանակոնքերը, թթվակայուն էմալը, պատերի և հատակի թթվակայուն ծածկերը, անոդացված
պատուհանների շրջանակները, ապակիները, պլաստիկը և չժանգոտվող պողպատը:
Ցուցումներ
Կցամասերը, զուգարանները և լվացարանները մաքրելու համար՝ նոսրացրեք 1:1, թողեք, մինչ կսկսի ազդել,
այնուհետև լվացեք մակերեսները և թողեք, որ չորանան: Պատի սալիկների և հատակի մակերեսների համար
կիրառեք մոտ. 20-40 մլ մինչև 30°C 10 լ տաք ջրի հետ: Ներծծող ծածկույթների և նյութերի պարագայում թողեք
որոշ ժամանակ, մինչ նյութը կսկսի գործել, այնուհետև լվացեք ջրով։
##keep# #

p##

Ցուցում
Չկիրառել տաք մակերեսների վրա։ Նախատեսված չէ պատերի և հատակի ոչ թթվակայուն ծածկույթների
համար, օրինակ. մարմարե կամ էմալապատ լոգարանների համար, որոնք չեն համապատասխանում DIN
ստանդարտին:
Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ
անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման
պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական
սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն:
Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան
գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր
կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար: Խնդրում ենք հետևել տեխնիկական
տվյալների թերթիկին:

