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„Kiilto Aspi“ milteliai
Švelniai šarminis universalus

Silpnai šarminis chloro pagrindo įprastas valomasis ploviklis. Šalina nešvarumus.
Naudojimas

Skirtas paviršiams valyti, ypač drėgnoms prausyklų patalpoms, saunų įrenginiams, tualetams, dušams
ir kitoms prausimosi sritims. Skirtas įstaigų virtuvių, parduotuvių, maisto pramonės paviršiams valyti.

Produkto savybės

Silpnai šarminis
Chloro pagrindo
Greitai veikiantis
Balina paviršius, nebraižo.
Efektyvus net ir vėsiame vandenyje ir naudojimo srityse.

Naudojimo
instrukcijos

Paviršius plaukite, skalaukite ir sausinkite, kaip reikalaujama.
Dėmesio! Naudokite vėsų vandenį, plovimo temperatūra maks. 30 °C.
Rekomenduojamas dozavimas:
- Paviršių ir įrangos valymas sanitariniu tirpalu (30–75 ml/5 l vandens) ir priežiūra, taip pat virtuvių
priežiūra
- Norėdami pašalinti sunkiai pašalinamą purvą ir nešvarumus, purkškite „Aspi“ tiesiai ant drėgno
paviršiaus arba nuvalykite šepečiu ir nušveiskite, nuskalaukite bei nusausinkite.

Pastaba

Sudėtis

Dirgina akis. Naudokite apsaugines pirštines. Saugokitės, kad neįkvėptumėte aerozolio ir dulkių.
Optimalus efektyvumas išlieka 36 mėnesius nuo pagaminimo datos.
Dėmesio! Naudokite vėsų vandenį, plovimo temperatūra maks. 30 °C.
Sudėtinė dalis

Poveikis

Nejoniniai surfaktantai

<5%

Šalina nešvarumus ir mažina paviršiaus įtemptį.

Anijoniniai surfaktantai

<5%

Šalina nešvarumus ir mažina paviršiaus įtemptį.

Natrio dichlorizocianuratas
(aktyviojo chloro kiekis)

<5%

Išsklaido nešvarumus ir užtikrina intensyvesnį valymą.

Fosfatai

15 -30 %

Minkština vandenį ir užtikrina didesnę valomąją galią

Korozijos inhibitorius

Saugo plaunamus metalinius paviršius.

Kitos sudėtys

anijoniniai tensidai: < 5 %, nejoniniai tensidai: < 5 %, natrio dichlorizosianurato natrio
dichlorizocianuratas: < 5 %, fosfatai: 15–30%, korozijos inhibitorius

Tirpalo pH

10.0 silpnai rūgštinis
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Laikymas

Laikykite sausoje, vėsioje laikymo vietoje.

Išvaizda ir kvapas

Balti milteliai

Gamybos šalis

SUOMIJA

Naudotojo ir aplinkos Produkto sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai skaidžios. Švarias, tuščias
sauga
pakavimo medžiagas galima perdirbti aplinkai saugiu būdu arba panaudoti jas energijai gaminti.
Pakuotės dydis /
produkto kodas

Papildoma
informacija

Pardavimų skyrius

Prekės kodas

GTIN

1 x 3 kg

63093

6417964630930

6 x 800 g

63230

6438160632306

GTIN (pardavimų
skyrius)

6438160480341

Atnaujintą popierinės brošiūros versiją galite peržiūrėti internetinėje svetainėje www.kiiltoclean.com/lt
arba atsiųsti el. laišką mūsų klientų aptarnavimo skyriui adresu: info.lt@kiilto.com.
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