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BLITZ S.C.
Неутрален суперконцентриран
препарат без изплакване

ОБОБЩЕНИЕ

BLITZ S.C. е многофункционален
неутрален препарат в суперконцентрирана
форма (10 пъти по-концентриран от
традиционен продукт) и се препоръчва за
бързо ежедневно почистване на всички
типове подове и миещи се повърхности. Той
не оставя следи: измийте повърхността и
оставете да изсъхне. Без изплакване.
BLITZ S.C. не се пени и е с приятен аромат,
който се освобождава в продължение на
няколко часа. Използването на BLITZ S.C.
ви позволява да дозирате правилно продукта,
както и да контролирате консумацията му.
Води до драстично ограничаване на
складовите площи, намаляване на
транспортните разходи, както и
разхищението на препарат.
Също така допринася за намаляване на
обема на пластмасовите контейнери, които
следва да бъдат унищожени.
Сфери на приложение

Начин на употреба

Той е опакован във флакони от 1000 мл,
които ви позволяват да подготвите готов за
употреба разтвор с точна концентрация.
Разредете една доза BLITZ S.C. в 8-10 литра
вода и приложете разтвора с меки
материали, като микрофибърни мопове или
такива от конци, влажна кърпа, гъба или
подопочистваща машина.
Не е необходимо да изплаквате
повърхността.

Техническа характеристика

СЪСТАВ нейонни повърхностно активни вещества, водоразтворими
разтворители, парфюми, свързващи агенти

ФИЗ.ХАРАКТ. Жълта флуоресцентна течност
ПАРФЮМ флорален
СПЕЦ.ТЕГЛО 1

АКТИВНОСТ 45%

рН 10,5 ± 0,5
рН работен р-р 7,5 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ пълна
БИОРАЗГРАДИМОСТ Всички съдържащи се тензиактивни съставки отговарят на

изискванията за пълна аеробна биоразградимост, установени с
Приложение ІІІ от Правилника (CE) N. 648/2004
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BLITZ S.C. е подходящ за почистване на
всички типове подове. BLITZ S.C. служи за
ежедневно почистване на плочки, мраморни
подове, полирани и неполирани.
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Технически бюлетин
BT 11009/05
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Внимание - Предизвиква дразнене на кожата. Той
причинява сериозно дразнене на очите.
Използвайте предпазни ръкавици и предпазни
средства за очите. Измийте добре ръцете след
употреба. В случай на дразнене на кожата или
очите: консултирайте се с лекар.

Друга информация

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
УПОТРЕБА

В един флакон се съдържат около 50 дози, които
ви позволяват да подготвите 400-500 литра готов
за употреба разтвор.

6 дозирани флакони от 1 литър
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BLITZ S.C.
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