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Clean & Clever PRO134 10L

  

Odmaštova? Clean and Clever PRO 134 10 Litr 

Hodnocení: Nehodnoceno 
Cena 
Cena s DPH1208,79 K?

Cena bez DPH999,00 K?

Sleva

  

Dotaz na produkt 

Popis 

Odmaštova? Clean and Clever PRO 134 10 L

Pr?myslový ?isti? pro oblast potraviná?ství. 

Použití:

                       1 / 2
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Kornoutky, Topping, Dezinfekce, Díly: Clean & Clever PRO134 10L
 

CLEAN a CLEVER PPROFESSIONAL pr?myslový ?isti? PRO 134 - pro denní údržbové ?išt?ní v potraviná?ství (ve zpracovatelských závodech
a v profesionálních kuchyních. Ur?en pro ?išt?ní podlah, st?n, stroj? a za?ízení, kontejner?, fritéz, digesto?í, lakovaných povrch? atd. z kovu,
skla, d?eva, porcelánu, plast? a PVC.

Charakteristika produktu:
• vysoce koncentrovaný
• odstra?uje ne?istoty, jako jsou rostlinné tuky, zbytky bílkovin, krve, džusu, mastnotu, atd.

Použití / dávkování:
Ru?ní ?išt?ní:
• stroje, za?ízení, p?ístroje, kontejnery, atd. v závislosti na stupni zne?išt?ní, ?edí se vodou 1:30 do 1:60
• dlažba, obklady, keramika, plasty, koberce, podlahy, atd. ?edí se vodou 1:40 až 1:100 v závislosti na stupni zne?išt?ní.
?istící stroje (?išt?ní podlah):
• ?edí se 1:30 až 1:100 v závislosti na stupni zne?išt?ní.
Doporu?ená aplikace:
• díky aplika?ním lahvím lze použít pro manuální ?išt?ní sprejovou i p?novou metodou.
Pro profesionální použití. 

Složení (ES) ?. 648/2004:
Mén? než 5 % aniontových tenzid?, neiontové tenzidy, fosfáty.

Klasifikace dle (ES) 1272/2008 CLP:
Stupe? nebezpe?nosti: Podrážd?ní o?í
Kategorie nebezpe?nosti: 2
Údaj o nebezpe?nosti: H319-Zp?sobuje vážné podrážd?ní o?í.

Ozna?ení dle (ES) 1272/2008 CLP:

 Pozor

H319-Zp?sobuje vážné podrážd?ní o?í. P280-noste ochranu o?í/obli?eje. P305 + P351 + P338-v p?ípad? zasažení o?í: N?kolik minut opatrn? proplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjm?te kontaktní ?o?ky a
pokra?ujte ve vyplachování. P337 + P313 - podrážd?ní o?í: vyhledejte léka?skou pomoc/zajist?te léka?ské ošet?ení.

Likvidace:
Prázdné obaly zlikvidujte duálním systémem.

Skladování:
Chra?te p?ed p?ímým sluncem a teplem! 

Jednotek v balení:10 
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