Τεχνικό Φυλλάδιο

CL-UNIVERSAL
Καθαριστικό γενικής χρήσης

Ιδιότητες
Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης.

Πεδία εφαρµογής
Το CL-UNIVERSAL χρησιµοποιείται για τον
καθαρισµό υπολειµµάτων καφέ, κρασιού, λαδιών,
λίπους, νικοτίνης, αιθάλης και άλλων λεκέδων
επάνω σε επιφάνειες πλακιδίων, µαρµάρων,
γρανιτών, φορµάϊκας κλπ.
Κατάλληλο για οικιακή χρήση (δάπεδα, τοίχοι,
κουζίνα, ντουλάπια) καθώς και σε βιοµηχανίες
παραγωγής τροφίµων, σφαγεία, τυροκοµεία κτλ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή:

υγρό

pH:

10-11

Τρόπος χρήσης
Το CL-UNIVERSAL εφαρµόζεται αδιάλυτο στην
επιφάνεια που έχει λεκιάσει και µετά από λίγα
λεπτά ξεπλένεται µε νερό ή µε τρίψιµο µε σκούπα
ή σφουγγάρι. Για σφουγγάρισµα αραιώνεται µε
νερό σε αναλογία 50ml : 3 lt

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, σε
χώρους προστατευµένους από τις υψηλές
θερµοκρασίες και τον παγετό.

Παρατηρήσεις
•Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.
•Ερεθίζει τα µάτια. Μακριά από παιδιά. Σε
περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αµέσως ιατρική
συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια. Σε περίπτωση
επαφής µε τα µάτια πλύνετε αµέσως µε άφθονο
νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.
•Περιέχει
λιγότερο
από
5%
µη
ιονικές
επιφανειοδραστικές ουσίες. Περιέχει επίσης
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone
και άρωµα.
•Το παρασκεύασµα είναι καταχωρηµένο στο
µητρώο καθαριστικών-απορρυπαντικών µε
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Κατανάλωση
2

15-20 m /l, ανάλογα µε το είδος του ρύπου.

Συσκευασία
∆οχεία 0,75 l, 5 l και 20 l.
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

