
 

 

 

 

  

  
Descriere și caracteristici 

D9 este utilizat pentru curățarea rapidă și profundă a tuturor 

suprafețelor lavabile puternic încrustate. 

Acțiunea combinată a componentelor sale garantează o 

curățare instantanee și radicală chiar și pe cea mai dificilă 

murdărie, lăsând suprafețele strălucitoare și fără reziduuri. 

Domenii de aplicare 

D9 a fost special formulat pentru a elimina acumulările grase și 

grase, urmele de cerneală, timl'i, markerele, urmele benzilor 

negre, murdăria atmosferică stratificată, rujul, degetele, de pe 

toate suprafețele lavabile. 

În psr'icolo D9 și utilizate pentru următoarele operațiuni: 

îndepărtarea petelor de pe mese, birouri, pereți, mocu(t es 

sintetice, curățarea corpurilor de iluminat, curățarea mașinilor 

tcnsili, cum ar fi strunguri, roți de șlefuit, tăietori etc. 

Curățarea interioarelor mașinilor, îndepărtarea reziduurilor de 

insecte de pe geamurile mijloacelor de transport, pre-

spălareabarelor de protecție, jantelor, farurilor autovehiculelor, 

curățarea tastaturilor și carcaselor mașinilor de scris și 

calculatoarelor, îndepărtarea reziduurilor de cauciuc și a 

urmelor de călcâi de pe podele dewaxing uscat de podele. 

D9 poate fi, de asemenea, utilizat pentru curățarea pardoselilor 

cu unuscător de școlarizare. 
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Proprietăți chimice și fizice 

• Compoziție: Produs formulat pe baza 

solvenților solubili în apă, agenți 

tensioactivi neionici, sechestranți, 

parfumuri, coloranți. 

• Aspect fizic: lichid transparent 

Verde închis 

• Miros: Floral 

• Greutate specifică g/ml: 0,97 

• Ph: 12,5±0,5 

• Solubilitatea în apă: complet 

• Biodegradabilita: Conforme al Reg Ce 

648/2004 

Natura pericolului și sfaturi 

• PERICOL: Provoacă arsuri grave ale 

pielii și leziuni oculare severe. 

• Purtați mănuși de protecție și protejați-

vă ochii. 

• ÎN CAZ DE INGESTIE: clătiți gura. 

• IMEDIAT provoca vărsături. 

• ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA 

(sau părul): îndepărtați imediat toate 

hainele contaminate. Clătiți pielea / 

faceți duș. 

• ÎN CAZ DE INHALARE: transportați 

persoana vătămată în aer liber și 

păstrați-o în repaus într-o poziție care 

favorizează respirația. 

• ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 

clătiți bine timp de câteva minute. 

Îndepărtați orice lentile de contact dacă 

este ușor să faceți acest lucru. 

Continuați să clătiți. 

• Adresați-vă imediat unui medic. 

• Conține: Ammonium Hidroxyde. 

• NUMAI PENTRU UTILIZARE 

PROFESIONIST 

Ambalare 

Cutii de carton 12 Sticle de 750ml 
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D9 
Detergent de degresare 

Mod de utilizare 

Utilizările tipice ale D9 în Colectiv Catering și în unitățile de 

distribuție a alimentelor ca parte a programelor de curățenie 

conform SISTEMULUI HACCP sunt: 

DETERGENȚI ZILNICI 

(ca vaporizator): 

• Farfurii și grătare pentru sobe de gătit, cuptoare, hote și 

filtre chiuvete și blaturi din oțel. 

CURĂȚARE PROFUNDĂ SĂPTĂMÂNALĂ SPECIFICĂ (ca 

atare, cum ar fi buretele vaporizatorului de imersiune): 

• Toalete, vestiare, vitrine, contoare frigorifice, cămară, rafturi 

de depozitare, pubele de colectare. 

Ppr de curățare d, utilizarea de jos D9 pură sau diluată 1:1. 

• Vapi-ize pe suprafață sau se aplică cu pânză, burete sau 

mop. 

• Pentru curățarea zilnică se diluează până la 10% cu apă. 

• În cazul suprafețelor în contact direct cu alimentele, se 

recomandă clătirea. 
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