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Distribútor pre SR:
AB METAL, s. r. o.
Dr. K. Kmeťku 80/28
01301 Teplička nad Váhom
Telefón:0903 776 688
E-mail: skrivankova@deliziasr.sk
Výrobca Taliansko :
CLEM DETERGENTI S.R.L., Via Corcioni, 7, Ottaviano (NA), commerciale@deliziadetersivi.it
Charakteristika:
Univerzálny čistiaci prostriedok vhodný na všetky druhy tvrdých povrchov s príjemnou vôňou CITRONELLA.
Oblasti použitia:
Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy a iné umývateľné povrchy bez oplachovania (napr. kachličky, laminát,
plasty, mramor, keramiku, linoleum a pod.). Účinne odstraňuje bežné nečistoty a odmastňuje. Rýchlo schne
a zanecháva povrch lesklý a bez šmúh. Zanecháva dlhotrvajúcu vôňu.
Použitie: Riedený: nalejte 2-5ml na každý liter vody. Nie je potrebné oplachovať vodou.
Neriedený: Pri silnom znečistený naneste na vlhkú špongiu alebo nalejte priamo na znečistený povrch čistý
koncentrát. Potom opláchnite.
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí.Po manipulácii starostlivo umyte ruky mydlom.PO
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné,
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Produkt vhodný pre použitie v činnosti, kde sa vyžaduje systém riadenia HACCP v súlade s Reg. ES. 852/2004.
Vlastnosti chemicko fyzické:
Fyzický stav:
Farba:
Vôňa:
Hustota pri 20 ° C:
pH 20°C:

kvapalina
fluorescenčne žltý
voňavá
1.05 ± 0.05 g/ml
6.0 – 8.0

BIODEGRADABILITA > 90% (Art. 2 e 4 Legge 26/04/1983 n° 136)
Prísady v súlade s nariadením (ES) NR. 648/2004
Menej ako 5%
aniónovo povrchovo aktívne látky,
neiónovo povrchovo aktívne látky
Zmes Methylcloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone
DETEKCIA alergénnych látok
ALPHA-AMYLCINNAMALDEHYDE, ALPHA-EXYLCINNAMALDEHYDE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, D-
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LIMONEN, LINALOOL
Doplnkové informácie: Distribútor pre SR nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou
alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku distribútora v právnom slova zmysle.
Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné informácie sprievodcu s inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad
bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.

