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ТЕХНИЧЕСКИ БЮЛЕТИН

BT 40020/04

НИМФА
Мултифункционален
суперконцентриран препарат с
ЕКОЕТИКЕТ

Обобщение

Суперконцентриран препарат без

изплакване с ниска пенливост за

ежедневно почистване на всички

типове миещи се повърхности: 
подове, стени, оборудване.
Бърз резултат, без следи и изплакване. 
Не променя цвета на запечатаните с

восъци подове. Приятно ароматизиран

със свежи горски ухания.
НИМФА 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

Сфери на употреба
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NINFA е приложим при ежедневното

почистване на запечатани и

нетретирани със запечатки подове, 
керамика, грес, мрамор, гранит, 
естествен камък, котто и всички миещи

се повърхности.

Намира приложение при почистване на

офиси, зали, училища, тоалетни, 
стълбища в обществени и жилищни

сгради, ресторанти, хотели, фабрики, 
аерогари, жп.гари и мн.др.Л
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Техническа характеристика

СЪСТАВ Нейонни ПАВ, сапуни, фосфонати, парфюми

ФИЗ.ХАРАКТЕР. Виолетова прозрачна течност

АРОМАТ “горски”
СПЕЦИФИЧНО ТЕГ. 0,99
АКТИВНОСТ 35 %
pH конц. 8 ± 0,5
pH работ.р-р 7,5 ± 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

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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Характер на опасностите

Препаратът е дразнещ за очите. Съхранявайте далече от

деца.  Не смесвайте с други препарати.

Друга информация

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА

УПОТРЕБА

Не изхвърляйте в контейнера след употреба

4 туби от 5 lt. 
и 1 дозатор 30 ml.

6 дозирани флакона lt.1 

Начин на употреба

С НИМФА се почиства ежедневно с помощта на моп

или машинно с подопочистващ автомат, като се

използва 3% разтвор. 
Не се изплаква.

0,3 %

УПОТРЕБА С ДОЗАТОР ОТ 30 ml: 

1 доза за 10 литра вода.

УПОТРЕБА С PREMIX:

1) Напълнете дозиращия Premix флакон с 700 ml. вода

2-3) В дозиращата гарафа отсипете 300 ml. НИМФА

4) Флаконът се запушва и се поставя етикет с инето на

разтвора. Отлейте 1 доза от 10 cl от направения

разтвор и го добавета в 10 литра вода.

УПОТРЕБА С ДОЗИРАЩ

ФЛАКОН:
1 доза от 25 ml за 8 литра вода.

Специалната

дозираща капачка

спестява разходи

и минимизира

влиянието върху

околната среда.


