Spülan Pulver

Fişa Tehnica

Detergent profesional pentru masinile
de spalat vase, sub forma de praf
Proprietati:
Spulan Pulver este recomandat pentru folosirea in toate tipurile de masini de
spalat vase. Curata chiar si vesela care are deja crusta si cea cu urme de
grasime. Actiune dezinfectanta. Cu o formula inovativa de indepartare a
calcarului, fiind astfel recomandat pentru toate duritatile apei. Nu contine
hidroxid de sodiu, astfel poate fi folosit si pe suprafete din aluminiu sau altele
materiale sensibile.
Utilizare / Dozare:
Adaugati manual sau printr-un sistem de dozare a detergentilor:
1-2gr / 1 litru de apa, pentru apa pana la 8° dH duritate
2-3gr / 1 litru de apa, pentru apa peste 9° dH duritate
Depozitare:
A se feri de inghet. Termenul de garantie este de 2 ani de la data fabricatiei,
respectand conditiile de depozitare.
Ecologie:
Produsul şi agentii de curatare (surfactantii) indeplinesc cerintele legii cu
privinta la dezintegrarea biologica.
Pericole:
La manipulearea si utilizarea prezentului produs este obligatorie respectarea
urmatoarelor:

Coroziv

Indicatii de risc:
R35 – Provoaca arsuri severe
R 43 – Poate cauza o iritare prin contact cu pielea
R 52/53 – Nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen
lung asupra mediului acvatic.
Indicatii de securitate:
S2 – Pastrati încuiat si nu lasati la îndemana copiilor
S26 – In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist
S27 – A se scoate imediat orice îmbracaminte murdara sau stropita
S37/39 – Purtati manusi corespunzatoare si masca de protectie pentru ochi/fata
S45 – In caz de accident sau boala, a se consulta imediat medicul (Daca este posibil, a i se arata
eticheta)
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Culoare:
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Compozitie:
<5% surfactanti neionici, inalbitor pe baza de clor. 15-30% Fosfat.
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