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Технически бюлетин
BT 40021/04

ПОСЕЙДОН
Мултифункционален
суперконцентриран препарат от
екологичната серия ECOLABEL

Обобщение

Суперконцентрат без изплакване с ниска

пенливост за ежедневно почистване на

всички типове твърди повърхности: 
подове, стени, врати и прозорци.
Бърз и ефикасен той не остава следи. 
Приложим и върху запечатани с восъци
повърхности.
Остава в помещението приятен
средиземноморски аромат.
ПОСЕЙДОН отговаря на Решенията на
Комисията 2005/344/CE и получава
“екоетикет” , като продукт, който не влияе
негативно на околната среда.

Повече информация за екоетикетите на ЕС

може да получите на следния адрес

http://europa-eu.int/ecolabel

Сфери на употреба
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Европейски Съюз

Екомаркировка

Стока, която отговаря на
екологичните

изисквания на

Европейския съюз за

присъждане на

екоетикет.
Регистрационен номер:

IT / 20 / 14

Намалено

влияние върху

водните

организми.

Намаляване

използването

на опасни

вещества

Улеснено

ръководство

за

потребителя

POSEIDON е предназначен за всекидневно
почистване на третирани или не подове, 
керамика, гранитогрес, мрамор, гранит, 
камък, котто, паркет, ламинат и всички
видове миещи се повърхности.

Намира приложение в офисите, зали, 
стълбища, тоалетни, кухни, съблекални в
обществени и частни институции, комуни, 
хотели, ресторанти, жилищни и спортни
сгради, старчески домове, летища и гари и
т.н. Л
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Техническа характеристика

СЪСТАВ ПАВ нейонни, сапуни, фосфонати, парфюми
ФИЗ. Характеристика Прозрачна течност с аквамаринен цвят
АРОМАТ Парфюмиран със “средиземноморски” аромат
СПЕЦ.ТЕГЛО 0,99
АКТИВНОСТ 35 %
pH  8 ± 0,5
pH работен разтвор 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



KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

Технически бюлетин
BT 40021/04

POSEIDON

С
тр

. 2
/2

Л
И
Н
И
Я

E
C

O
L

A
B

E
L

Характер на опасностите

Този препарат е дразнещ за очите.Съхранявайте
добре затворен и далече от деца.  Да не се
смесва с други препарати.

Друга информация

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
УПОТРЕБА

Съд за многократна употреба.

4 туби 5 lt. 
и 1 дозатор от 30 ml.

6 дозиращи флакони от
lt.1 

Начин на употреба

POSEIDON се използва за ежедневно ръчно /с моп/ или
машинно /с автомат/ измиване на подове, като за целта се
приготвя разтвор от 0,3%. 
Не изисква изплакване. 

0,3 
%

УПОТРЕБА С ДОЗИРАЩАПОМПАОТ

30 ml: 

1 доза за 10 литра вода.

УПОТРЕБА С ДОЗИРАЩИ ПРЕМИКС /PREMIX/
ФЛАКОНИ:

1) Напълнете Premix флакона до нивото 0,7 с вода (700 ml.) 

2-3) С помощта на гарафичка долейте флакона до ниво 1,01 с
POSEIDON (около 300 ml). 

4) Затворете добре бутилката и флакона и незабавно сложете

обозначителен етикет.Използвайте 1 доза от 10 cl от така

приготвения препарат за около 10 литра вода.

УПОТРЕБА С ДОЗИРАЩ

ФЛАКОН:

1 доза от 25 ml за 8 литра вода.

Точното дозиране

спестява разходи и

минимизира

въздействието върху

околната среда


