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Технически бюлетин

BT 40025/00

БЕСТ
Мултифункционален алкален
обезмаслител без пяна с ЕКОЕТИКЕТ

Обобщение

BEST е алкален многофункционален
препарат с еко-етикет ECOLABEL:
BEST е подходящ за основно

почистване и поддръжка на подове, 
стени и други повърхности.
Благодарение на своите мощни

обезмасляващи свойства BEST
премахва стари и пресни мазни петна

от различен тип масла. 
Сфери на приложение

Начин на употреба

BEST се употребява ръчно, с

подопочистващ автомат или еднодискова

машина:
Почистване и поддръжка (без
изплакване): използвайте разтвор от 1% 
(100 грама в 10 литра вода)
Периодично почистване: използвайте

разтвор от 3% (300 грама в 10 литра вода)
Основно почистване – ръчно и

машинно: разтвор 5% (500 грама в 10 
литра вода)

Препоръчаната доза Ви спестява

средства и редуцира до минимум

вредното влияние върху околната среда.
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BEST се използва за ежедневно и

основно почистване на незапечатани

подове от керамика, гранити, мрамор, 
гранит, камък, котто и всички миещи се
повърхности. Намира приложение при
почистването на обществени сгради, 
офиси, магазини, кухни, търговски

центрове, училища, хосписи, летища, 
гари, хотели, комуни, транспортни

средства и лодки.

1 - 5 %

Намалено влияние върху

водните организми.

Намаляване използването

на опасни вещества

Улеснено ръководство за

потребителя

Европейски Съюз Екомаркировка

Стока, която отговаря на екологичните изисквания на
Европейския съюз за присъждане на екоетикет.

Регистрационен номер:
IT / 20 / 14

BEST отговаря на изискванията на Решение на Комисията 2005/344/CE и е

носител на етикет за качество ECOLABEL. Допълнителна информация за

екомаркировката на Общността можете да намерите на следния адрес:
http://europa-eu.int/ecolabel
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Техническа характеристика

13,5 ± 0,5pH
10 ± 0,5pH разтв. 1% 

Всички съдържащи се тензиоактивни съставки отговарят на
изискванията за пълна аеробна биоразградимост, установени в
Приложение ІІІ от Правилника (СЕ) № 648/2004

БИОРАЗГРАДИМОСТ

пълнаВОДОРАЗТВОРИМОСТ

12,5 ± 0,5pH разтв.5% 

1,01СПЕЦ.ТЕГЛО
Леко парфюмиранПАРФЮМ

Безцветна прозрачна течностФИЗИЧ.ХАР.

Нейонни пав, сапуни, водоразтворими разтворители,
алкализиращи, секвестиращи в-ва, парфюми

СЪСТАВ

Характер на опасностите

Препаратът е ДРАЗНЕЩ за очите и за

кожата. В случай на контакт с очите

изплакнете незабавно и обилно с течаща

вода и се консултирайте с лекар.
Съхранявайте тубите добре затворени и далече

от деца. Не смесвайте с други препарати.

Друга информация

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Използвайте с повишено внимание върху боядисани

повърхности, емайл и лак.
Не изхвърляйте в контейнера след употреба..

4 туби от 5 lt.
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БЕСТ

Предпазни средства

Ръкавици от гума

или

PVC
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Технически бюлетин

BT 40025/00


