Technický list

Název výrobku: REAL PROFI KOUPELNY, SANITA

Popis výrobku:

Účinný kyselý čisticí prostředek určený k běžnému mytí sanitárních a umývárenských
povrchů jako jsou obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, vodovodní baterie, toalety
apod. Pomocí účinné kombinace kyselin odstraňuje rez, vodní kámen, vápenné a mýdlové
usazeniny. Obsahuje nanočástice, které vytvářejí na povrchu ochrannou vrstvu odpuzující
vodu a nečistoty, což usnadňuje údržbu a prodlužuje interval čištění.
Obsahuje nanočástice, které chrání povrch před vodou a nečistotami.

Oblast použití:

Umývárenská
Sanitární

Způsob použití:

Lze použít v koncentrovaném nebo ředěném stavu (viz tabulka). Vždy před použitím
otestujte na malém kousku čištěné plochy. Nanáší se pomocí rozprašovače nebo pěnovače.
Pěna se lépe udrží na svislých plochách. Po nanesení na plochy nechte přípravek chvíli
působit, setřete a lehce opláchněte. V případě silnější vrstvy znečištění proces raději
opakujte a použijte mechanické působení padem nebo měkkým kartáčkem. Nepoužívejte
na mramor, kámen, dřevo a jiné povrchy nesnášející kyseliny. Návod k čištěnému zařízení
je nadřazen těmto pokynům.

Dávkování:

ml prostředku podle znečištění
stupeň znečištění
slabý
střední
ředění do spreje na 500ml
3
5
ředění do vědra na 10l
10
15
pH pracovního roztoku
2,5 – 3,5

Složení:

Kyselina ortofosforečná; kyselina citronová, neiontové povrchově aktivní látky méně
než 5 %; aniontové povrchově aktivní látky méně než 5 %; pomocné látky; parfém; voda.
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silný
8
25

Skladování:

Fyzikálně –
chemické
vlastnosti:

Od +5°C do 25°C, vyvarovat se přímému slunečnímu záření a mrazu.

Vzhled
pH(1%roztok, 20°C)
Hustota (g/cm3, 20°C)
Viskozita (mPa.s,25°C)

bezbarvá kapalina
2,0 – 3,0
~1,07
< 100

Expirace:

24 měsíců od data výroby

Klasifikace:

Informace ohledně bezpečného nakládání s prostředkem jsou uvedeny na etiketě a
v bezpečnostním listu.

Logistika:

5l HDPE bílý kanystr- 99 ks/paletu
1l HDPE bílá láhev – 12 ks/karton, 600ks/paletu
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