DETARTRANT GEL
DD-X5 GEL
1.

DESCRIERE PRODUS:
- detergent lichid pe baza de substante chimice de curatire;
- aspect- vascos culoare rosie

2.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:
- solubilitate in apa excelenta;
- putere mare de curatare;
- solutie superconcentrata;
- uscare rapida;

3.

DOMENII DE UTILIZARE:
- produs pe baza de acid mineral, indeparteaza petele si depunerile grosiere de rugina, calcar, cruste groase,
aderente de pe pavimente, utilaje, conducte, desfunda tevile de scurgere, fara a afecta suprafata acestora.

4.

COMPOZITIE:
- acid anorganic 10- 15%;
- ingrosator
- parfum;
- apa.
MOD DE UTILIZARE(DOZAJ):
- se aplica nediluat , intr-o pelicula subtine si se lasa sa actioneze cca. 10-15 minute, dupa care se clateste
abundent.

5.

6.

INDICATII SPECIALE:
- a se folosi cu manusi;
- nu se va folosi produsul pentru a imbunatatii alte substante sau solutii. Acest lucru poate conduce la
formarea de precipitate insolubile, scaderea puterii de curatare sau obtinerea de solutii potential periculoase
pentru utilizator.

7.

CONSUMURI SPECIFICE:
- consumul poate fi diferit, variatiile fiind determinate de gradul de murdarie al suprafetei, natura suprafetei sau
pierderi accidentale.

8.

AMBALARE:
- pet sau canistra de 5l , 10l si 20l

9.

DEPOZITARE:
- a se depozita in locuri curate,uscate la temperaturi de 10-25C;
- a nu se stoca la temperaturi sub 0C deoarece produsul se poate deteriora.

10. TERMEN DE VALABILITATE:
- 24 luni in ambalaj original, inchis etans ce respecta conditiile de depozitare si pastrare.
11. MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:
R34 Provoacă arsuri;
S1/2 – A se păstra sub cheie şi a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S26 În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist;
S37 A se purta manusi de protectie adecvate;
S45 În caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul (Dacă este posibil, arătaţi eticheta).

