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Технически бюлетин

BT 40035/01

ЕДЕН
Препарат с ЕКОЕТИКЕТ за
санитарни помещения

Обобщение

ЕДЕН е препарат, притежаващ

ЕКОЕТИКЕТ за бърза употреба с

висока почистваща ефикасност и

антикалциращ ефект за ежедневна

употреба върху всички повърхности

в санитарните помещения: писоари, 
тоалетни, санитария, мивки, вани, 
душкабини, плочки. 
ЕДЕН премахва напълно всички

замърсявания и остатъци от сапун и

варовикови отлагания, като остават

помещенията брилянтно чисти и приятно

ухаещи.
ЕДЕН предотвратява образуването на

котлен камък и е безопасен за хромираните

артикули в санитарните помещения

Начин на употреба
Напръскайте ЕДЕН директно върху

повърхностите или разнесете с гъба, 
върху която сте поставили от препарата. 
Подсушете с чист хартия или кърпа. 
Правилното дозиране на препарата Ви

помага да минимизирате своите

разходи, както и влиянието върху

околната среда.
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Сфери на приложение

ЕДЕН е предназначен за бърза, 
ежедневна употреба върху всички
повърхности в тоалетни, съблекални и
бани в хотели, болници и хосписи, 
офиси, училища, ресторанти, социални
домове..

EDEN отговаря на изискванията на РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯ 2005/344/CE 
и е притежател на екомаркировка - Qualità Ecologica ECOLABEL. 
Допълнителна информация за екомаркировката на Общността е

достъпна на следния адрес: http://europa-eu.int/ecolabel
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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
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

СЪСТАВ Водоразтворими разтворители, нейонни ПАВ, лимонена киселина, 
парфюми, оцветители

ФИЗ.ХАРАКТ. Прозрачна розова течност

ПАРФЮМ ягодов

СПЕЦ.ТЕГЛО 1,01
pH 1,5 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТПЪЛНА

БИОРАЗГРАДИМОСТ Всички съдържащи се тензиактивни съставки отговарят на изискванията за
пълна аеробна биоразградимост, установени с Приложение ІІІ от
Правилника (CE) N. 648/2004

Характер на опасностите и средства за

предпазване

Препаратът не се разглежда като опасен. Съхранявайте опаковките добре затворени и

далече от деца. 
Не вдишвайте от изпаренията на препарата. Не смесвайте с други препарати. 

Друга информация

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА

УПОТРЕБА

Не изхвърляйте в контейнера след употреба.
Не използвайте върху мрамор и други

повърхности, чувствителни на киселини. 
20 флакона от 750 ml.
с 4 тригерса
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