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Universal Cleaner K
Termékinformáció
1. Termékleírás
Vízálló felületek (pl. Konyhában, fürdőszobában) alapos és mindennapi tisztítására. Eltávolítja a zsíros
szennyeződéseket, szappanmaradékokat, étel- és italfoltokat. Ideális minden háztartásba. Nem tartalmaz
foszfátot.
2. Felhasználási területek
Alkalmas minden vízálló felületre, mint péládul csempére, kerámiára, edényekre, üvegre, ablakokra, fém
felületekre, szintetikus felületekre, mű- és természetes bőrre, világítótestekre, lámpákra, kerti bútorokra,
autók tisztítására.
3. Felhasználási javaslat
Rendszeres tisztítás:
Hígítsa a Universal Cleaner K hatóanyagot 1:200-tól 1:400-ig (25-50ml 10 liter vízhez) arányban. Makacs
foltok esetén növelje a koncentráció mértékét.
Fogyasztás: függ a koncentráció és a szennyezettség mértékétől
4. Technikai adatok
pH érték:

8,0 (koncentrátum)

Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode):

GU 50

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): 5-15% anionikus anyag, kevesebb, mint 5% nem ionikus
anyag, amfoter anyagok. Tartalmaz BENZISOTHIAZOLINONE-t, METHYLISOTHIALINONE-t, illatanyagot,
CITRAL-t, LIMONENE-t, oldószereket.
Az Universal Cleaner K tisztítószert száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni.
Gyermekek elől elzárva tartandó.
5. Minőség vizsgálat
Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR) német intézmény által
tesztelt.
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Universal Cleaner K
6. Egység méretek
15 x 750 ml flakon
10 l kanna

Cikkszám: 0817075043
Cikkszám: 0817001043

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb
ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon
feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a
tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik
felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott
termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk
szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen
bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is.
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