
A Kiilto Sanitop tagja az új Kiilto Natura sorozatnak, melyek termékei növényi alapú, azaz megújuló és biodegradálható
alapanyagokból készülnek, amelyeket felelősségteljesen gyártanak.
A Kiilto Natura termékcsalád egy lépés a fenntarthatóság és a jövő tisztítószerei felé!
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Alkalmazási területek A savas mosószerekkel szemben ellenálló felületek tisztítására, például csempe, rozsdamentes acél, egészségügyi
eszközök, valamint az egészségügyi intézményekben kialakuló lerakódások megelőzésére és eltávolítására.

Termék tulajdonságok Gélszerű termék, amely függőleges felületek tisztítására is alkalmas. Rendszeres használat esetén csökkenti
a lerakódások kialakulását és világosabbá teszi a felületeket. Rendelkezik az Északi Hattyú skandináv ökocímkével,
teljesen antiallergén így tökéletes megoldás az allergiában szenvedők számra is.
A termék újrahasznosítható és biológiailag lebontható alapanyagokból készül.

Használati utasítás Karbantartó tisztítás 1–4 ml / 1 l víz. Hagyja hatni 10–15 percig a felületen, vagy szükség esetén dörzsölje át
és öblítse le. A makacs lerakódások eltávolításához hígítatlanul használja.

Figyelmeztetés Ne keverje a Kiilto Sanitop-ot klórtartalmú anyagokkal!

Összetétel Alkotórész Hatás

Nem-ionos felületaktív anyagok < 5 % Csökkenti a felületi feszültséget és eltávolítja a szennyeződéseket.

Sodium Benzoate Tartósítószer

Egyéb összetevők Nem-ionos felületaktív anyagok <5%, Phenoxyethanol

Termék pH 3.0 savas

Oldat pH 4.0 savas

Tárolás Meleg, szobahőmérsékletű helyen.

Megjelenés és illat Színtelen, szagtalan folyadék.

Gyártás helye Finnország

Felhasználó és
környezetvédelmi
�gyelmeztetések

Kerülje a bőrrel való érintkezést, használjon védokesztyűt.
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és szükség esetén orvoshoz kell fordulni.
A biztonsági adatlapot megtalálja a www.plum.hu vagy www.plum24.com oldalakon.

Kiilto Sanitop
Savas tisztítószer
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Csomagolás /
Cikkszám

Kiszerelés Cikkszám GTIN GTIN (értékesítési egység)

6 x 1 l 41128 6417964411287 6417964485745

3 x 5 l 41129 6417964411294 6417964485752

További információ Keresse a bővebb termékinformációkat a www.plum.hu és a www.plum24.com weboldalainkon,
vagy érdeklődjön az info@plum.hu címen.
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