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SCHEDA TECNICA 
BT 14051/04

SPITZ
Ароматизиран саниращ препарат

Обобщение

Саниране и поддръжка с висок

парфюмиращ ефект подходящ за

всички помещения и повърхности.
Има саниращо действия срещу много

различни видове микроорганизми.

При употреба с препоръчаните

концентрации препарата не оставя

следи и не изисква изплакване.

Свежият и дълготраен аромат на мента

дезодорира приятно почистваните

помещения.

Сфери на приложение Начин на употреба

Като саниращ детергент: разтворете 1-
2% (100 - 200 gr. в 10 литра вода) и
нанесете с гъба или моп.

Като дезодорант за бани, мивки, 
стени и аксесоари: поставете няколко
капки от SPITZ върху гъба и минете

върху повърхността.

Като дезинфектант - дезодорант за

санитарен фаянс и контейнери,
разтворете 1:1 с вода и напръскайте.

SPITZ може да се използва за

ежедневно машинно почистване и

поддръжка на големи повърхности

при концентрация 0.5-1% (50 -100 гр. в
10 литра вода.С
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SPITZ е подходящ за почистване и

хигиенизиране на подове, стени, 
санитарен фаянс, бани, тоалетни, 
мебели, плотове, кофи за боклук и

миещи се повърхности като цяло.

Препоръчва за употреба в училища, 
болници, спортни зали, казарми, 
старчески домове, обществени сгради, 
хотели, ресторанти, офиси, столови, 
магазини, басейни и т.н.

SPITZ се използва за ежедневна

поддръжка на подове в помещенията, 
съседни на тези за приготвяне на храна

в програмите за почистване съгласно

HACCP.
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Технически бюлетин

BT 14051/04

Техническа характеристика

9%АКТИВНОСТ

Всички съдържащи се тензиоактивни съставки отговарят на
изискванията за пълна аеробна биоразградимост, установени в
Приложение ІІІ от Правилника (СЕ) № 648/2004

БИОРАЗГРАДИМОСТ

пълнаВОДОРАЗТВОРИМОСТ

7,5 ± 0,5pH раб.р-р
7,5 ± 0,5pH

1СПЕЦ.ТЕГЛО
ментаПАРФЮМ

Синя прозрачна течностФИЗ.ХАРАКТ.

нейонни повърхностно активни вещества, водоразтворими
разтворители, алкилдиметил-бензиламониев хлорид (2.25% 
чист), парфюми, багрила,
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Характер на опасностите

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

4 туби 5 lt. 

12 флакона 1 lt.

SPITZ


