
Sani Bath & Tile
Καθαριστικü/αφαλατικü χþρων υγιεινÞò - συìπυκνωìÝνο

ΠεριγραφÞ
Συµπυκνωµένο προϊόν καθαρισµού και αφαίρεσης αλάτων για καθηµερινή
χρήση. Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες που πλένονται σε µπάνια, τουαλέτες,
λουτρά, αποδυτήρια, γυµναστήρια και πισίνες.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ

• Όξινο προϊόν, µε βάση το φωσφορικό οξύ
• Γρήγορο και αποτελεσµατικό καθάρισµα και αφαίρεση των αλάτων
• Κατάλληλο για ανοξείδωτες ή χρωµιωµένες επιφάνειες
• Ευχάριστο άρωµα

ΠλεονεκτÞìατα

• Καθαριστικές και αφαλατικές ιδιότητες. Καθαρίζει αποτελεσµατικά και
αποµακρύνει γρήγορα τις αποθέσεις αλάτων

• Αποτελεσµατική αποµάκρυνση των αλάτων από τα πατώµατα, τους τοίχους
και άλλες επιφάνειες του µπάνιου

• ∆ιαλύει τα άλατα στη στιγµή χωρίς να χαράζει
• Φιλικό για τις επιφάνειες που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί

Οδηγßεò χρÞσηò
∆οσολογία:
Καθηµερινή χρήση: 100ml-1L για 10l διαλύµατος (1-10% /

1:100-1:10) ανάλογα µε το επίπεδο των
ρύπων

Βαθύς καθαρισµός: Χρησιµοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο

Εφαρµογή:
Μέθοδος µε κουβά: Προσθέστε το προϊόν σε ένα δοχείο γεµάτο µε νερό.
Απλώστε το διάλυµα µε υγρό σφουγγάρι, αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά και
αποµακρύνετε το βρώµικο διάλυµα.
Μέθοδος ψεκασµού: Προσθέστε το προϊόν σε φιάλη ψεκασµού γεµάτη µε νερό.
Ψεκάστε το διάλυµα απευθείας πάνω στην επιφάνεια ή σε βρεγµένο
σφουγγάρι, αφήστε το να δράσει και ξεβγάλτε καλά.

Προσοχή:
Μην αναµιγνύετε το διάλυµα µε προϊόντα που περιέχουν χλώριο. Μην το
χρησιµοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στα οξέα, π.χ. µάρµαρο, µωσαϊκό,
τραβερτίνη και άλλες ασβεστούχες επιφάνειες. Ελέγξτε την αντοχή στα οξέα
πριν από τη χρήση. Πριν την αποµάκρυνση των αποθέσεων βρέξτε τις
επιφάνειες µε νερό. Αποµακρύνετε αµέσως τα στίγµατα του διαλύµατος από τις
επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στα οξέα και ξεπλύνετέ τις καλά.

ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση: ∆ιαυγές, κόκκινο υγρό
Σχετική πυκνότητα [20∞C]: 1.05
pH-αδιάλυτου προϊόντος: <1
Τα νούµερα αυτά αποτελούν ενδεικτικές τιµές και δεν πρέπει να λαµβάνονται
ως προδιαγραφές
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Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Ασφαλής χειρισµός:
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων
Ασφαλείας.
Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

Πληροφορίες Αποθήκευσης:
Να φυλάσσεται στους αρχικούς του περιέκτες, µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

ΠεριβαλλοντικÝò πληροφορßεò
Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριµένο παρασκεύασµα συµµορφώνονται µε τα κριτήρια
βιοδιασπασιµότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) Ν0 648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδοµένα
που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα
παρέχονται σε αυτές κατόπιν άµεσου αιτήµατός τους ή κατόπιν αιτήµατος στον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού.

ΚαταχωρÞσειò
Αρ. Κατ. Γ.Χ.Κ.: 9429/1/2008

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας Τύπος συσκευασίας
BV04426 2x5L


