LOW FOAM-HEAVY
Αλκαλικό καθαριστικό για πολλές επιφάνειες
Σύνθεση
Περιέχει
µίγµα
επαµφοτερίζουσας
επιφανειοδραστικής
ουσίας,
µη
ιοντικής
επιφανειοδραστικής ουσίας, συµπλοκοποιητή,
υδροξειδίου του νατρίου και χρωστικής.

Τυπικές πληροφορίες προϊόντος
Εµφάνιση:

∆ιαυγές υγρό

Οσµή:

Χαρακτηριστική
o

Ειδικό βάρος (20 C):

1.054

Χρώµα:

Περιγραφή
Ελαφρώς αφρώδες, αλκαλικό καθαριστικό βαριάς χρήσης για χρήση σε
συνδυασµό µε µηχάνηµα για τρίψιµο και στέγνωµα δαπέδων. Κατάλληλο για
τον καθαρισµό διαφόρων δαπέδων, περιλαµβανοµένων των επιφανειών από
βινύλιο, ελαστικό, άσφαλτο και τσιµέντο και των αγυάλιστων επιφανειών.
Επίσης, συνιστάται για γενικό σφουγγάρισµα πολύ βρώµικων επιφανειών.

Μπλε

pH – χωρίς αραίωση:

12.8

pH – αραίωση 1:50

11.0

∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί:
λιγότερο από 3 έτη

Όχι

Συσκευασία
Συσκευασία:

Κωδικός παραγγελίας
Μέγεθος παλέτας

5lt

A109E

120x5lt

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα
•
•
•
•

Για χρήση σε πληθώρα σκληρών δαπέδων.
Αφαιρεί τη βρωµιά µε ένα πέρασµα του µηχανήµατος.
Ιδανικό για χρήση σε δάπεδα εργοστασίων και αποθηκών.
Χωρίς άρωµα, ιδανικό για χρήση σε χώρους παρασκευής τροφίµων.

Αποθήκευση:
Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο
δοχείο και κρατήστε το µακριά από ακραίες
θερµοκρασίες.

Τρόπος χρήσης

Bιοδιασπασιµότητα:

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:
Προσθέστε το προϊόν στον κάδο διαλύµατος σε συµπύκνωση 1-2% (10-20
mls ανά λίτρο), ανάλογα µε το πόσο βρώµικη είναι η επιφάνεια.

Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των
προϊόντων Evans Vanodine συµµορφώνονται µε
τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς
σχετικά µε τη βιοδιασπασιµότητα και την
προστασία του περιβάλλοντος.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:
∆ιαλύστε σε 1:50 µέρη ζεστού νερού (100ml ανά 5lt)
3x
ή ½ καπάκι ανά 5lt.
Σφουγγαρίστε ή σκουπίστε την επιφάνεια.

ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ
Ο∆ΗΓΟ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΤΗΣ EVANS

∆ιασφάλιση ποιότητας
Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από
την EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC,
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της οποίας
έχει καταχωριστεί στο
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION
µε αριθµό µητρώου FM 09535
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr
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