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Технически бюлетин

BT 13002/06

JET
Активна пяна за основно почистване
на санитарни помещения

Обобщение

JET e ективна почистваща пяна за

периодично измиване на санитарни

артикули, подове и стени. JET премахва
всякакви замърсявания като: котлен
камък, ръжда, мазнини и др.

Благодарение на специалния си тригерс

JET образува гъста пяна, която

прилепва върху вертикалните

повърхности и осигурява отличен

контакт с почистваната повърхност. 

JET дезодорира и парфюмира приятно
почистваното помещение. Не изпуска

вредни или дразнещи съставки във

въздуха. Остава повърхността

брилянтно чиста.

Сфери на употреба

JET се използва за цялостно почистване
и отстраняване на варовикови

отлатания по кранове и батерии, 
душове, тоалетни и писоари, мивки, 
керамични плочки, неръждаеми

стоманени повърхности в санитарни

помещения и бани.

JET перфектно почиства стари и

почернели подове и стенни плочки, 
както и техните фуги.

Начин на употреба

Отстраняване на котлен камък от

санитарно борудване, WC и писоари:
Завъртете струйника на позиция ON. 
Напръскайте и оставете пяната да

подейства.
Ако е необходимо разтъркайте с

абразив и изплакнете с вода няколко

пъти.
След употреба завъртете на позиция

OFF. 
Основно почистване на подове с моп:
разтворете 3- 5% (300-500 ml за 10 
литра вода).
Внимание: продължителното
време на контакт може да повреди

повърхността.
Да не се използва върху мрамор и

емайлирани или боядисани

повърхности.С
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Характер на опасностите

Друга информация

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА

УПОТРЕБА

Да не се смесва с други продукти (например:
белина, сода каустик).

12 флакона от 750 ml. 
с тригерс

4 туби 5 lt.

Препаратът е ДРАЗНЕЩ за очите.
В случай на контакт с очите, веднага да се
изплакнат обилно с вода и да се потърси

медицинска помощ. Да се носят подходящи
ръкавици.

Средства за защита

Очила

Ръкавици от гума

или PVC

С
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Техническа характеристика

СЪСТАВ Органични киселини, нейонни ПАВ, оцветители, парфюмиращи
есенции, антикорозивни агенти

ФИЗ.ХАРАКТЕР. Прозрачна течност зелена

ПАРФЮМ парфюмиран

СПЕЦ.ТЕГЛО 1,04
АКТИВНОСТ 16 %
pH 0,5 ± 0,5
pH работ.р-р 1,5 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ пълна

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


