RO-133 WC CL
Żel na bazie chloru do czyszczenia powierzchni i urządzeń sanitarnych
Przeznaczenie: Zasadowy żel o właściwościach wybielających, antybakteryjnych i antygrzybicznych
przeznaczony do czyszczenia powierzchni i urządzeń sanitarnych odpornych na alkalia i podchloryn sodu:
glazury, terakoty, muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalek, wanien, kabin prysznicowych,
brodzików, armatury sanitarnej, kratek odpływowych i syfonów. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia
pochodzenia organicznego, zapobiega nadmiernemu odkładaniu się kamienia wodnego i moczowego oraz
rozjaśnia istniejące złogi. Eliminuje nieprzyjemny zapach. Preparat przeznaczony jest także do czyszczenia
powierzchni na basenach i spa jak również powierzchni, wyposażenia, pojemników, naczyń i sprzętów
kuchennych w gastronomii, w przemyśle spożywczym oraz gospodarstw rolnych (schładzalniki, konwie,
sprzęt udojowy).
Sposób użycia: Codzienne czyszczenie terakoty, glazury, umywalek, armatury, naczynia, pojemniki, sprzęt
udojowy: 50-500 ml/L zimnej wody - roztwór przygotować bezpośrednio przed użyciem. Doczyszczanie:
koncentrat nanieść na powierzchnię i czyścić gąbką, szmatką, mopem, szczotką. Przy trudniejszych
zanieczyszczeniach czynność powtórzyć. Muszle, bidety, pisuary: rozprowadzić bezpośrednio z butelki pod
górną krawędzią i czyścić szczotką. Po kilku minutach spłukać. Kratki ściekowe, odpływy, syfony: wlać
bezpośrednio z butelki i pozostawić na noc, następnie spłukać.
Zawiera: Podchloryn sodu; Wodorotlenek sodu; tlenek dimetyloaminy, związki wybielające na bazie
chloru 5-15%; niejonowe środki powierzchniowe czynne < 5% fosfoniany < 5%, kompozycja zapachowa.
Warunki przechowywania: Przechowywać w temp. od 5°C do 35°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Termin trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.
Właściwości fizyczne:
Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwny do jasnożółty
Zapach: wyczuwalny zapach chloru
Gęstość względna: d²º - nie mniej niż 1,08
pH(5%): 13,5 ± 0,5
Oznakowanie produktu: Zgodnie z kartą charakterystyki.
Opakowania: 1L x 12 szt., 5 L x 4 szt., 10 L

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić pełną informację zawartą w niniejszym dokumencie, firma ROYAL nie ponosi odpowiedzialności za
problemy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Zapewniamy sobie możliwość zmiany treści wynikające z postępu technicznego
lub zmian przepisów prawa.
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