SCHEDA TECNICA
BT 13021/05

EST PLUS

ЛИНИЯ PREMIX БАНЯ

Мултифункционален концентриран препарат
за ежедневна поддръжка на подове и
принадлежности в баните и тоалетните

Обобщение

Области на приложение

Силно концентриран препарат за
ежедневно
почистване
и
дезинфекциране на повърхности и
оборудване в мокрите помещения на
бани и тоалетни. Превантивено антикалк действие.
EST PLUS решава всички проблеми
на почистването и дезинфекцията на
повърхностите и подовете в баните.
EST PLUS се доставя и използва със
специални бутилки, като лесно става
готов за употреба продукт за поддръжка
и
ежедневно
хигиенизиране
на
санитарни изделия, кранове и батерии,
мивки, вани и душове.

EST PLUS се използва за ежедневна
поддръжка на подове, смесители, мивки,
душове, стени, керамични плочки в бани
и тоалетни на хотели, болници, офиси,
училища,
общежития,
ресторанти,
спортни зали, плувни басейни и
обществени сгради.

Начин на употреба
Ежедневно почистване на подове с
моп/автомат: напълнете гарафата с
100 – 200 ml EST PLUS и разтворете с
10 литра вода (работен разтвор 1–2%).
Ежедневно
почистване
на
повърхностите
в
санитарните
помещения, тоалетни и писоаре:
1) Налейте 500 ml вода във флакона (до
ниво 500)
2 - 3) С помощта на специалната гарафа
долейте до ниво 1000 ml с EST PLUS
(500 ml).
4) Поставете тригерса. Напръскайте
върху повърхности директно или върху
хартия и изтъркайте докато изсъхне.
ДОЗА за едно почистване:
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• 2-3 напръсквания за кв.м.
УПОТРЕБА
С
КОНТРОЛИРАНО
РАЗРЕЖДАНЕ: EST PLUS може да се
използва чрез система Venturi.

Prodotti
chimici
per le pulizie
professionali
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Технически бюлетин
BT 13021/05

EST PLUS
Техническа характеристика
Нейонни ПАВ, водоразтворими разтворители,
киселини,
дидецилдиметиламониев
хлорид,
оцветители
ФИЗ.ХАРАКТ.
Оранжева прозрачна течност
ПАРФЮМ
кайсия
СПЕЦ.ТЕГЛО
1
АКТИВНОСТ
18 %
pH
2
pH разтвор от 1% 5 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ пълна
БИОРАЗГРАДИМОСТ

Характер на опасностите
Препаратът не представлява опасност.
3 туби по 5 lt.
Друга информация
1 гарафа 500 ml.
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
1 флакон 1 lt. Premix
Не използвайте върху мрамор и чувствителни на киселини
с тригерс
повърхности.

Prodotti
chimici
per le pulizie
professionali

органични
парфюми,

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

СЪСТАВ
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