TEHNISKĀ
INFORMĀCIJA
INDUSTRIĀLAIS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
PICCOMAT TAB

Ikdienas un periodiskās tīrīšanas līdzeklis
Art.8D10411 75gr. x 45 gab./iepak.
• tīrīšanas un kopšanas līdzeklis visām sārmu noturīgām virsmām,
piemērots izmantošanai mazgāšanas iekārtās
• īpaši piemērots grīdu uzkopšanai lielveikalos un
pārtikas pārstrādes uzņēmumos
• labas mazgāšanas īpašības, it īpaši taukainu grīdu mazgāšanā
• vienlaicīgi tīra un aizsargā grīdas segumu
• antistatiskas un netīrumu aizsargājošas īpašības
• ekonomisks patēriņš
• piemērots izmantošanai ar augstas cietības pakāpes ūdeni

PIELIETOJUMS:
Tīrīšanas un kopšanas līdzeklis visām sārmu noturīgām virsmām - PVC, keramikas flīzēm, akmens
un betona grīdām, piemērots izmantošanai lielveikalos, pārtikas pārstrādes uzņēmumos.
Paredzēts izmantošanai kombinētajās grīdas mazgāšanas iekārtās.
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:
Iekārtām: Piccomat-Tab tablete ir iepakota ūdenī šķīstošā iepakojumā.
Iemest tableti tīrīšanas iekārtas tīrā ūdens tvertnē, ieliet tvertnē ūdeni.
Tablete izšķīst 10 minūšu laikā, un var uzsākt darbu.
Viena tablete paredzēta 40L tvertnei.
Lielākas netīrības gadījumā, var izmantot 2 tabletes uz 40L tvertni.
Labāks tīrīšanas rezultāts tiks iegūts, izmantojot mazgāšanas diskus.
Pēc mazgāšanas grīda nav vēlreiz jānoskalo ar tīru ūdeni.
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Izmantot atbilstoši lietošanas instrukcijai.
Vienmēr pārliecinieties par grīdas seguma un tīrīšanas līdzekļa atbilstību.
TEHNISKIE DATI:
Izskats: ........................................ baltas tabletes
Smarža: ....................................... svaiga
Blīvums: ..................................... 800 gr/l
pH līmenis šķīdumā: .................. 6
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SASTĀVDAĻAS:
< 5 %: ........................................... nejonu virsmaktīvās vielas, Phosphonate
Sastāvā: ...................................... smaržvielas
Uzglabāšanas laiks: ................... 1 gads, oriģinālajā iepakojumā
Produkta sastāvā esošo virsmaktīvo vielu bionoārdīšanās pakāpe atbilst direktīvas
Nr. 648/2004 prasībām.

KLEEN PURGATIS GmbH

MARĶĒJUMS:

Izplatītājs
ANITRA SIA
Katlakalna iela 6D, Rīga, LV-1073
Tel. 67218766

www.2tcentrs.anitra.lv
Stand:

Uzmanību

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

Bīstamības raksturojums:
H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Brīdinājumu uzraksti:
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija
ir norādīta uz iepakojuma. P305+351+338: IEKĻŪSTOT ACĪS:
Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir
ievietotas. Turpiniet skalot. P337+313: Ja acu iekaisums nepāriet,
lūdziet palīdzību mediķiem.

