AKMENS VALIKLIS
TECHNINIS APRAŠYMAS
------------------------------------

HYGIENIX
---------------------------------------------------------------------------------------------------dezinfekuojantis ir dezodoruojantis valiklis akmeniui
---------------------------------------------------------------------------------------------------Produkto aprašymas:
Dezinfekuojančiu ir neutralizuojančiu poveikiu pasižymintis valiklis, skirtas sanitarinių sąlygų
priežiūrai viešosiose ir privačiose patalpose kaip mokyklos, ligonin÷s, biurai, viešieji tualetai ir
ypač: virtuv÷s įrankiai ir stalų paviršiai, vonios grindys ir paviršiai, valgyklos, virimo
įrankiai.Hygienix ženkliai sumažina bakterijų kiekį.
Panaudojimas:
•
•

Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens valymui
Dirbtinio ir lieto akmens, betono paviršių valymui

Techniniai duomenys:
Spalva
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)
PH
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C

(nebent

Bespalv÷
1,00
8,0 +/- 0,2
24 m÷n.

kitaip yra nurodyta pakuot÷je)

Naudojimo instrukcija:
Atskieskite 20-30 ml Hygienix viename litre vandens. Naudokite šepetį, šluostę ar purkštuvą
dezinfekuojamiems paviršiams. Gerai nuplaukite paviršius, leiskite išdžiūti.
Naudokite Hygienix sanitarin÷s bukl÷s gerinimui ir dezinfekcijai virtuv÷se, ant stalų, prekystalių.
Specialūs patarimai:
•
•

Hygienix gali būti naudojams grynas, neatskiestas, jeigu būtina, kai dezinfekuojamos
viešosios vietos, tualetai ir pan.
Hygienix yra geras valiklis ir taip pat gali būti naudojamas reguliariai, kad būtų palaikoma
sanitarin÷ švara patalpose.

Padengimas:
Akmenį ir cementą vienu litru priemon÷s galima išvalyti 100 - 200 m2. Koncentracija ir
padengimas priklauso nuo reikalingų atlikti darbų rūšies (pvz., tualetų dezinfekcijai reikalinga
didesn÷ koncentracija ir padengiamas).
Įpakavimas:
Indai po 1 L; 5 L; 25 L
Saugumo normos:
Griežtai rekomenduojama priemon÷s neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos.
Prarijus – nedelsiant kreiptis d÷l medicinin÷s pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka
Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų
žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes
nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomyb÷.
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E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.
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