LOW FOAM-LIGHT
Soluţie neutră de curăţat suprafeţe multiple
Ingrediente
Conţine un amestec de surfactanţi neionici,
stabilizator, agenţi de separare, conservanţi şi
coloranţi.

Date caracteristice produsului
Aspect:

Lichid transparent

Miros:

Fără parfum

Greutate specifică (20oC):
Culoare:

1.03
Albastru

pH – nediluat:

8.00

pH – diluat 1:50

8.00

Valabilitate pe raft, sigilat:

Cel puţin 3 ani

Descriere

Ambalaj

Soluţie neutră de curăţat suprafeţe multiple cu spumare redusă, pentru uz în
maşini combinate de curăţat şi uscat podele. Pentru curăţarea unei varietăţi
de suprafeţe de podele inclusiv vinilin, cauciuc, ceramică, mozaic, marmură,
lemn şi plută şi toate podelele lustruite. Poate fi utilizat şi pentru spălarea
generală a podelelor puţin murdare.

Ambalaj:

Cod de comandă Mărime paletă

2x5l

A176E

Caracteristici şi beneficii

Păstraţi în containerul original sigilat şi protejaţi de
temperaturi extreme.

•
•
•
•

Pentru utilizare pe o varietate de suprafeţe de podele dure.
Îndepărtează murdăria slabă până la generală dintr-o singură trecere a
maşinii.
Fără parfum, potrivită în locuri în care se pregătesc sau se servesc
alimente sau băuturi.
Ideală pentru săli de sport, supermarketuri, centre comerciale şi
aeroporturi.

60 x 2 x 5 l

Păstrare:

Biodegradabilitate:
Toţi surfactanţii utilizaţi în produsele Evans
Vanodine respectă Regulamentul European actual
privind Biodegradabilitatea şi protecţia mediului.

Asigurarea calităţii
Mod de utilizare
PENTRU UTILIZARE ÎN MAŞINI COMBINATE:
Adăugaţi în rezervorul soluţiei la o concentraţie de 1-2% (10-20 ml la litru) în
funcţie de gradul de murdărie.

Acest produs este fabricat în Marea Britanie de
EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC al
cărui Sistem de Calitate este înregistrat în
INSTITUTUL STANDARDELOR BRITANICE
Nr. certificat de înregistrare: FM 09535

CURĂŢARE GENERALĂ:
Diluaţi 1:50 părţi în apă caldă (100 ml la 5 l)
3x
sau ½ ceaşcă la 5 l.
Spălaţi cu mopul sau ştergeţi suprafaţa.
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PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII VĂ RUGĂM VEDEŢI GHIDUL
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