Технически бюлетин
BT 40106/02

ALFA

Почистващ алкохолен препарат с неутрално pH
ултраконцентриран и ултрапарфюмиран

ЛИНИЯ СУПЕРКОНЦЕНТРАТИ

Обобщение
ALFA е препарат под формата на
ултраконцентрат за бързо, ежедневно
почистване на подове.

ALFA остава в помещенията мощен и
дълготраен аромат на цитрус.

ALFA не оставя следи и остатъци и не изисква
изплакване, не се пени и може да се използва
с подопочистващ автомат..

Използването на ALFA ви позволява да
дозирате правилно продукта, както и да
контролирате консумацията му. Води до
драстично ограничаване на складовите
площи, намаляване на транспортните
разходи, както и разхищението на препарат.
Също така допринася за намаляване на
обема на пластмасовите контейнери, които
следва да бъдат унищожени.

Сфери на употреба

ALFA

е подходящ за ежедневно почистване
на всички видове подове, паркет и ламинат,
теракота и керамика, мрамор и гранит,
естествен камък, саморазливни и стъклени
настилки.

Техническа характеристика
СЪСТАВ
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ВОДОРАЗТВОРИМОСТ
БИОРАЗГРАДИМОСТ

Prodotti chimici
per le pulizie
professionali

Нейонни повърхностно активни
разтворители, алкохоли, парфюми
Флуорисцентна оранжева течност

вещества,

водоразтворими

цитрусов
0,99
7,5 ± 0,5
7,5 ± 0,5
пълна
Всички съдържащи се тензиактивни съставки отговарят на
изискванията за пълна аеробна биоразградимост, установени с
Приложение ІІІ от Правилника (CE) N. 648/2004
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Технически бюлетин
BT 40106/02

ALFA
Начин на употреба

Поддръжка на подове:

За по-силен дезодориращ и парфюмиращ ефект използвайте 2 дози в 8 литра вода.
Разтворът се приготвя и се използва за ръчно почистване с моп или с
подопочистващ автомат.
ALFA не изисква изплакване.
Друга информация
Внимание – възпламеними течност и пари. Той
причинява сериозно дразнене на очите. Измийте
добре ръцете след употреба. В случай на дразнене
на очите се консултирайте с лекар.
Да не се използва върху подове, запечатани с
восъци.
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА
УПОТРЕБА
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ЛИНИЯ СУПЕРКОНЦЕНТРАТИ

1 доза от 25 мл. в 8 литра вода (= 0,3%).

Prodotti chimici
per le pulizie
professionali
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6 дозирани флакони от 1 lt.

