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AZ 70 C

Uniwersalny środek do czyszczenia – koncentrat

Skład:
Anionowe środki powierzchniowo czynne (5-15%), niejono-
we środki powierzchniowo czynne (<5%), kompozycje za-
pachowe (benzyl alcohol, alpha-isomethyl ionone).
Wartość pH: ok. 11.

Wydajność:
Bez problemu usuwa, nawet najcięższe zabrudzenia. Do-
skonale emulguje oleje i tłuszcze. Doskonałe działanie 
czyszczące już przy najniższych stężeniach. Świeży i miły 
zapach. Produkt dobrze tolerowany przez skórę. Nie zawie-
ra rozpuszczalników.  

Zakres stosowania:
Wszystkie duże obiekty, wymagające zachowania czysto-
ści i higieny. Nadaje się szczególnie do czyszczenia drzwi, 
szkła i powierzchni z tworzywa sztucznego, kafli, mebli z la-
kierowanego drewna  i metalu itp. 

Zastosowanie:
Przy normalnym stopniu zabrudzenia stosować 0,25%-
towy roztwór roboczy (20ml = 1 porcja dozownika na 8 li-
trów wody).
Przed użyciem należy rozcieńczyć produkt wodą w karni-
strze bądź innym kompatybilnym pojemniku.
Dozowanie:
Odkręcić białą nakrętkę. Lekko ścisnąć butelkę, aby napeł-
nić dozownik. Zdjąć nacisk. Koncentrat ustawi się dokład-
nie na ilość 20ml. Przeprowadzić wylewanie koncentratu 
tak jak przedstawiono na rysunku. 

Uzupełnianie:
Odkręcić czerwoną nakrętkę. Napełnić pustą 2-litrową bu-
telkę z dozownikiem SUPERCLEAN C z 2-litrowego pojem-
nika uzupełniającego. Zakręcić czerwoną nakrętkę.

Informacje o bezpieczeństwie:
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Chronić przed dziećmi. Unikać zanie-
czyszczenia oczu. Zanieczyszczone 
oczy przemyć natychmiast dużą ilością 
wody i zasięgnąć porady lekarza. Usu-
wać produkt i jego opakowanie w sposób 
bezpieczny. Nosić okulary lub ochronę 
twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie 
zasięgnij porady lekarza – pokaż opako-
wanie lub etykietę.

Ekologia:
Komponenty produktu ulegają biodegradacji. Zastosowane 
w produkcie środki powierzchniowo czynne spełniają wy-
magania biodegradowalności zgodnie z rozporządzeniem 
WE 648/2004. Dokładne informacje można uzyskać indy-
widualnie. Opróżnione z resztek opakowanie dostarczyć na 
odpowiednie wysypisko. Produkt do zastosowań przemy-
słowych.

Art. Nr 612-2 2 l worek
Art. Nr 748-0 2 l butelka z dozownikiem
Art. Nr 667-0 200 l beczka


