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NEOPOL PIATTI GEL Pompelmo
odmasťovací gél na umývanie riadu, dermatologicky 

testovaný

Neutrálny vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok pre ručné umý-
vanie kuchynského riadu vo forme gélu so sekundárnym antibakteri-
álnym účinkom a so zníženou penivosťou pre úsporné oplachovanie 
a nižšiu spotrebu vody. Vyznačuje sa vynikajúcou čistiacou schopnos-
ťou a po umytí dodáva kuchynskému riadu vysoký lesk. Vďaka svojmu 
zloženiu výborne odstraňuje mastnotu, eliminuje nepríjemné pachy a 
vyznačuje sa príjemnou vôňou červeného grepu a zeleného čaju. Sú-
časne ochraňuje pokožku rúk a zanecháva ju jemnú a vláčnu.

Do teplej vody pridajte množstvo prostriedku podľa tabuľky: DÁVKO-
VANIE. Namočte riad, umyte pomocou špongie alebo kefy a oplách-
nite. Nevyžaduje sušenie. Z tvrdých povrchov odstráňte prach a nečis-
toty, následne umyte  mopom, handrou, alebo špongiou. Na linoleum 
a plastické povrchy sa doporučuje použiť teplá voda.

Riad, príbory, poháre, hrnce, panvice, tvrdé drevo, plast, linoleum, ke-
ramické podlahy, povrchy kúpeľní, umývadlá, vane.

POPIS

NÁVOD NA POUŽITIE

OBLASTI POUŽITIA

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
Vzhľad tekutina
Farba ružová
Vôňa parfumovaný
Výstražný symbol -

Uchovať mimo dosahu detí. V prípade použitia
iného, ako je uvedené v tomto dokumente sa
vždy uistite, že tento produkt je bezpečný pre
dané použitie. Nemiešajte s inými prípravkami. 
Biologická rozložiteľnosť: 90%. 

Reg. (CE) 648/2004: 5% - 15%: anionické surfak-
tanty, kyselina benzénsulfónová, < 5%: neiónové 
povrchovo aktívne látky, vonné látky, zahusťu-
júce látky.

UPOZORNENIE

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE

ZLOŽENIE

KYSLÉ ZÁSADITÉNEUTRÁLNE

pH

BALENIE 1000ml fľaša

Kód produktu: 1211
EAN kód: 8032680+ 397585

Počet kusov v kartóne: 12
Počet kartónov v palete: 90
Počet kartónov v 1 vrstve: 15

DÁVKOVANIE: 1-3 g na liter vody. Pre optimal-
izáciu výsledkov použite uvedené dávkovanie:

TVRDOSŤ VODY
Mäkká Stredná Tvrdá

0-15° F 16-25° F > 26 ° F

Riedenie 2 g/l 2/3 g/l 3 g/l


