
Πληροφορίες για το προϊόν Alcal

SurfacePro Alcal Καθαριστικό 
με βάση αλκοόλη

Αlcal καθαριστικό με βάση αλκοόλη αλλά φιλικό προς τα 
υλικά για χειρωνακτική␍                εφαρμογή. Για ήπιο και 
αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των αδιάβροχων, ομαλών 
και␍                λαμπερών επιφανειών.

Ιδιότητες

■ γρήγορο στέγνωμα
■ Χωρίς ραβδώσεις ακόμη και σε γυαλισμένες επιφάνειες
■ Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων
■ Ηπια καθαριστική δράση
■ Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
■ Ουδέτερο pH στο καθαριστικό διάλυμα

Πεδία εφαρμογής:

Καθαρισμός κτιρίων: Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, 

catering:
Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών

Dήμοι: Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών

Επιλογές χρήσης

■ Χειρωνακτική

pH
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Κωδικός

1 l 3.334-034.0

10 l 3.334-033.0



Πληροφορίες για το προϊόν Alcal

Εφαρμογή:

Χειρωνακτικά - χρήση με προετοιμασμένη σφουγγαρίστρα

■ Τοποθετήστε τον απαιτούμενο αριθμό πανετών (10-15) στον κουβά της 
σφουγγαρίστρας

■ χύστε 1,5-2,5 λίτρα καθαριστικού στις σφουγγαρίστρες
■ κλείστε τον κουβά, γυρίστε τον και αφήστε 10-15 λεπτά να δράσει
■ Κάθε κάλυμμα καθαρίζει 20-25 τ.μ. ανάλογα με το βαθμό ακαθαρσίας

Χειρωνακτικά- υγρό σκούπισμα

■ Χύστε νερό μέσα σε έναν κουβά και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότη-
τα καθαριστικού

■ Καθαρίστε την επιφάνεια με ύφασμα βουτηγμένο σε καθαριστικό.

Οδηγίες χρήσης:

■ Για τον καθαρισμό συντήρησης των πλενόμενων επιφανειών και των 
επενδύσεων δαπέδων (πλαστικά, γυαλί, χρωμιομένο ατσάλι, φυσικές και 
τεχνικές πέτρες, κλπ)

■ Μη κατάλληλο για μηχανές πλύσεως-στεγνώσεως
■ Χρησιμοποιήστε μέγιστη δόση 1% σε επικαλυμένα με πολυμερές δάπεδα
■ Φορέστε προστατευτικά γάντια όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

■ Προσοχή
■ H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
■ P102 Μακριά από παιδιά.
■ 
■ P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
■ P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύ-

νετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

■ P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθεί-
τε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Dελτίο Dεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Dοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα: Μέθοδος καθαρισμού: Αρχικό μείγμα: Dοσολογία: Μόλυνση: Απόδοση:

1000 ml Χειρωνακτικά - καθαρισμός 
συντήρησης

1-2 % Ελαφρύ 2500 m²

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες
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