hollu Alfa Schaum
Használatra kész habtisztító

Tulajdonságok:
A hollu Alfa Schaum egy használatra kész tisztítószer napi felülettisztításhoz. Oldja a bőrzsírt, olajos- és zsíros
szennyeződéseket, légszennyeződések nyomán keletkezett lerakódásokat, stb. A hollu Alfa Schaummal
alaposan, ugyanakkor kímélően tisztíthatóak a műanyag felületek, pl. dekorlapok, PVC, plexi, ABS, stb.
A használatra kész hollu Alfa Schaum lehetővé teszi az időtakarékos tisztítást, mivel a hígításra nem kell időt
fordítani.
A hollu Alfa Schaum friss illatot hagy maga után a tisztított felületen, és hidrofilizálást eredményez. Ezzel
akadályozza az újbóli szennyeződést, és megkönnyíti a következő takarítást.
"Anti-ujjlenyomat" hatás a dekorlap felületeken! Takarítás után a felületek tiszták, csíkmentesek, és fényesen
ragyognak.
Fizikai tulajdonságok:
pH:
Sűrűség:

alacsony viszkozitású, kék, áttetsző folyadék, illatosított
8,2
1,00 g/cm³

Összetétel és hatás:
Összetevők: nemionos tenzidek, felületaktív anyagok, alkohol, parfüm, színezék, tartósító.
A hollu Alfa Schaum a tenzidek kombinációjának köszönhetően oldja a lerakódott bőrzsírt, az olajat és a zsírt,
légszennyeződés nyomán keletkezett lerakódásokat, stb., és száradás után kellemesen friss illatot hagy
maga után.
A speciális összetevők jóvoltából a hollu Alfa Schaum felületekre gyakorolt felületmódosító és hidrofilizáló hatása
könnyebbé teszi az alapos takarítást, valamint a lerakódásgátlás miatt a következő tisztítási folyamatok
egyszerűsödnek.
A tesztelések eredménye szerint a hollu Alfa Schaum használata után a műanyagokon nem alakultak ki a felületi
feszültségből adódó hajszálrepedések.

Habosodás:
A hollu Alfa Schaum nagyon erősen habzik (habtisztító!)

Használati javaslatok / lehetőségek:
A hollu Alfa Schaum minden lemosható és vízálló felületen alkalmazható, pl. falburkolatokon, íróasztallapokon,
ajtókon, és különösen megfelel a legtöbb fajta műanyagfelület és dekorlap tisztítására.
FIGYELEM: A hatóanyagok sokfélesége miatt használat előtt ajánlott egy kevésbé látható helyen az anyag
ellenálló képességét ellenőrizni.
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Használati előírások:
A praktikus, 1 literes flakonból a speciális habosító szórófej segítségével spricceljünk néhányat a tisztítandó
felületre, rövid ideig hagyjuk hatni, majd töröljük vagy öblítsük le, és hagyjuk megszáradni.

Biztonsági előírások, figyelmeztető mondatok:
A termék használata során figyelembe kell venni az vegyszerekre vonatkozó érvényes előírásokat. A veszély
meghatározásokat, a biztonsági előírásokat és tanácsokat az aktuális biztonsági adatlapok tartalmazzák.

Raktározás:
10 és 25 °C között kell tárolni. Óvjuk a fagytól és a hőtől, mert szélsőséges hőmérséklet következtében
szétosztályozódhat.

Ökológiai információk:
A gyártók nyilatkozata szerint a felületaktív anyagok lebomlási képessége megfelel az erre vonatkozó hatályos
rendeletek által megkövetelt lebomlási képességnek. (EG 648/2004).
A PE kanna és flakon csomagolóanyagok, a hulladék-gyűjtőhelyen lehelyezhetők.
ARA szám 1774

Kiszerelések:

Cikkszám:

HOT01702
HOT01701

Karton (6 x 1 literes műanyagflakon)
10 literes műanyag kanna

A sokoldalú felhasználási lehetőségek és a különféle minőségű anyagok, technológiák miatt a gyártók csak egyes tulajdonságokat garantálnak.
A termékinformációt a gyártók, szakmai ismeretek és tapasztalatok alapján, a legjobb tudásuk szerint állították össze.
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