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Технически бюлетин

BT 13005/06

NEVERCALC
Гел за основно почистване и саниране
на тоалетни чинии и писоари

Обобщение

NEVERCALC е мощен почистващ и

хигиенизиращ гел с дезодориращо действие за

тоалетни чинии и писоари.
Благодарение на своя вискозитет

NEVERCALC се прилепва силно към

вертикалните повърхности на тоалетните

чинии и писоарите и оказва дълготрайно, 
ефикасно и комплексно действие

Сфери на употреба

Начин на употреба: 

Нанесете NEVERCALC по стените на
тоалетната. Оставете да подейства няколко
минути, измийте обилно с вода.
В случай на силно замърсяване, повторете
операцията, евентуално разтърквайки с
подходяща гъба или абразивен тампон.

Техническа характеристика

СЪСТАВ нейоногенни повърхностно активни вещества, неорганични киселини, 
кватернерни амониеви соли, парфюми, багрила,

ФИЗ. Характер Зелен прозрачен гел

Парфюм парфюмиран

СПЕЦ. ТЕГЛО 1,05

АКТИВНОСТ 18%

pH  0

ВОДОРАЗТВОРИМОСТ Пълна

БИОРАЗГРАДИМОСТ 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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NEVERCALC е предназначен за основно и

ежедневно почистване и премахване на петна, 
варовикови натрупвания и ръжда от стени на

тоалетни и писоари в санитарните помещения.
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SCHEDA TECNICA 
BT 13005/06

NEVERCALC

Характер на опасностите

Продуктът е ДРАЗНЕЩ за очите, дихателната
система и кожата.
В случай на контакт с очите и кожата, веднага
да се измие обилно с вода и да се потърси

медицинска помощ.
Той съдържа солна киселина <12%.
Той съдържа кватернерни амониеви соли.

Друга информация

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА

УПОТРЕБА .
Не смесвайте с други продукти (белина, сода
каустик). 

12 флакони от 750 ml. 

4 туби от 5 lt.
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Средства за защита

Очила за сигурност

Ръкавици от гума

или PVC
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