PIP SANITARY CLEANER
Ново поколение универсален почистващ
препарат, обогатен с пробиотични бактерии
за почистване на всички видове повърхности

Концентрат
Свойства:
 Почиства и обезмаслява бързо и щателно
 Създава стабилна и здравословна микробиотична среда, като в повечето случаи
няма нужда от дезинфекция след използването му
 Може да бъде използван за силно замърсени и контаминирани (заразени)
повърхности
 Има дълготраен ефект върху почистената повърхност
 Безопасен за всички водоустойчиви повърхности, за кожата и дрехите
 Премахва неприятните миризми
 Има приятен аромат
 Биоразградим , незапалим и нелетлив
Инструкции за употреба:
Разреждане: 1-5 % в зависимост от замърсяването. Разклатете преди употреба.
(1 % р-р =10 ml концентрат (една капачка от литровата бутилка) в до 1 L топла
вода с tº 40˚-50˚С)
Чрез нанасяне с помпа (пулверизатор):
 Разредете препарата с топла вода ( 10 ml в 1 L вода)
 Напръскайте повърхността от долу на горе
 Оставете препарата да действа няколко минути , но не му позволявайте да изсъхне
 Отстранете замърсяванията с текстилна кърпа и подсушете, ако това е необходимо
При използване на текстилна кърпа :
 Напълнете 1 литър топла вода в подходящ съд
 Добавете 10 - 20 ml от препарата
 Този разтвор би трябвало да стигне за намокрянето на 15 кърпи
 Почистете всички повърхности според стандартните процедури
Чрез изтриване с моп:
 Напълнете кофата ( 5-8 L ) с топла вода
 Добавете 50-80 ml от препарата
 Почистете всички повърхности според стандартните процедури
Внимание: Готовият работен разтвор е активен до 5 дни, след което
трябва да бъде подменен.
Състав: Съгласно направляващите линии на Е.С. Нейоногенни ПАВ < 5%, фосфонати
< 5%, поликарбоксилати < 5%, парфюми, консерванти (Метилизотиазолинон) рН 8.5
Изречения за опасност: няма
Предупреждения за опасност: няма
Това е безвреден препарат. При нормални условия не се очакват никакви рискове,
възможно е появяването на минимален дискомфорт.
S 2 Да се пази далече от достъп на деца; S 7 Съдът да се държи плътно затворен.
Условия за съхранение:
Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухо и проветриво помещение с t° 5 - 35 ° С,
без достъп на директна слънчева светлина.
Третиране на отпадъците:
Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.
e 1 L; e 5 L
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