TECHNICKÝ LIST

DISGORGANTE GEL

vysoko koncentrovaný kyslý čistiaci prostriedok v gélovej
forme na špeciálne čistenie odtokov
POPIS
Vysoko koncentrovaný kyslý čistiaci prostriedok v gélovej forme na
báze kyseliny sírovej, ktorý sa používa predovšetkým k účinnému čisteniu odpadového a upchatého potrubia. Vďaka svojmu zloženiu
prenikajú účinné zložky prostriedku veľmi rýchlo do znečisteného,
alebo upchatého potrubia, tým dochádza k okamžitému rozloženiu
anorganických aj organických nečistôt a k opätovnému uvoľneniu
priechodnosti potrubia. Súčasne dochádza aj k eliminácii nepríjemných pachov. Prostriedok sa používa pri údržbe odpadov toaliet, kúpelní, sprchových kútov a sanitárneho zariadenia a na čistení rôzneho
odpadového potrubia.

NÁVOD NA POUŽITIE

KYSLÉ

NEUTRÁLNE

ZÁSADITÉ

pH

Prostriedok sa používa neriedený. Dávkuje sa podľa veľkosti odpadu.
Z odpadu odstrániť prebytočnú vodu a na povrch naniesť opatrne a
pomaly odporúčanú dávku gélu, napr. pomocou lievika. Počkať, až
gél bez miešania klesne nadol a potom nechať pôsobiť predpísanú
dobu. Nakoniec odpad prepláchnuť dôkladne vodou.
DÁVKOVANIE: pripravený na použitie
Umývadlá, bidety, sprchy, malé trupky - priemerne
dávkovanie 1/6 z produktu, pôsobenie10 min. WC
FYZIKÁLNE
a väčšie znečistenia - priemerne dávkovanie 1/3 z
produktu, pôsobenie 30 min. Priemyselné znečistenie Vzhľad
a splaškové odtoky - priemerne dávkovanie 1/2 z
Farba
produktu, pôsobenie 20 minút.

UPOZORNENIE

Vôňa

VLASTNOSTI

Reg. (CE) 648/2004: kyselina sírová, inhibítory
korózie.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE

priehľadná

jemne chlórová/charakteristická

Uchovať mimo dosahu detí. Produkt zmiešaný s
Výstražný symbol
vodou vyvíja veľké teplo, reziduá rieďte s veľkým
množstvom vody. Do fľaše nelejte vodu. Nevdychujte výpary. Produkt môže časom poškodiť
oceľové a chrómové pokovovanie. Aby ste
zabránili poškodeniu chrómového pokovovania
na umývadlách a bidetoch, použite lievik. V
BALENIE
prípade iného použitia, ako je uvedené v tomto
dokumente sa vždy uistite, že tento produkt je
Kód produktu:
bezpečný pre dané použitie.

ZLOŽENIE

viskózna tekutina

žieravý

1000ml fľaša
1981

EAN kód: 8032680+

392368

Počet kusov v kartóne:

6

Počet kartónov v palete:

105

Počet kartónov v 1 vrstve:

21
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