
Πληροφορίες για το προϊόν CA 30 C eco!perform

Καθαριστικό επιφανειών CA 30 
C

Συμπυκνωμένο καθαριστικό επιφανειών γενικής χρήσης για 
δάπεδα και εσωτερική␍                χρήση. Στεγνώνει γρήγο-
ρα, χωρίς να αφήνει ραβδώσεις.

Ιδιότητες

■ Συμπυκνωμένο καθαριστικό γενικής χρήσης
■ Αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα τροφών, νικοτίνης, γράσα, λεκέ-

δες καφέ
■ Ισχυρή καθαριστική δράση σε όλες τις ανθεκτικές στην αλκοόλη και στο 

νερό επιφάνειες
■ Χωρίς ραβδώσεις ακόμη και σε γυαλισμένες επιφάνειες
■ Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων
■ Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
■ Φέρει το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα

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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συμπυκνωμένο όξινο ήπια όξινο ήπια αλκαλικό αλκαλικό

Κωδικός

1 l 6.295-681.0

5 l 6.295-682.0
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Εφαρμογή:

Χειρωνακτικά - χρήση με προετοιμασμένη σφουγγαρίστρα

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

■ Χύστε το καθαριστικό πάνω στις πανέτες, 10-15 ml / πανέτα
■ Κλείστε τον κουβά, στρίψτε τον και αφήστε τον για 12 ώρες.
■ Κάθε κάλυμμα καθαρίζει 20-25 τ.μ. ανάλογα με το βαθμό ακαθαρσίας

Χειρωνακτικά - με χρήση πανέτας

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

■ Καθαρίστε την επιφάνεια με ύφασμα βουτηγμένο σε καθαριστικό.

Οδηγίες χρήσης:

■ Φορέστε προστατευτικά γάντια όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

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

■ EUH 210 Dελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Dελτίο Dεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)
■ Γρήγορη έναρξη

Dοσολογία και απόδοση:

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

1 l Καθαρισμός συντήρησης 0.2-1 % Ελαφρύ 5000 m²

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες
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