
Jontec Gemini
Ισχυρü καθαριστικü για δýσκολουò ρýπουò

ΠεριγραφÞ
Ισχυρό, αλκαλικό προϊόν καθαρισµού για δύσκολους ρύπους όπως: οργανικά
λάδια, γράσσα, ορυκτέλαια και κάθε είδους σκληρή βρωµιά. Ιδανικό για χρήση
σε συνεργεία, κουζίνες, αρχικούς καθαρισµούς κτιρίων, ταινίες µεταφοράς,
πάγκους εργασίας, κτλ. Κατάλληλο για περιοχές µε σκληρά νερά.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ

• Μεγάλη δραστικότητα
• Ταχεία δράση
• Γρήγορο στέγνωµα
• Πολυποίκιλη εφαρµογή

ΠλεονεκτÞìατα

• Ασφαλές για χρήση σε όλα τα ανθεκτικά στο νερό, σκληρά δάπεδα
• Γρήγορη και πλήρης αποµάκρυνση λιπών και ελαίων, γράσων,

ορυκτελαίων, σηµαδιών από λάστιχα ανυψωτικών µηχανηµάτων και
κάθε είδους σκληρή βρωµιά

• Ιδανικό για περιοχές µε σκληρά νερά
• Ιδανικό για χρήση σε συνεργεία, κουζίνες, αρχικούς καθαρισµούς

κτιρίων, ταινίες µεταφοράς, πάγκους εργασίας, κτλ

Οδηγßεò χρÞσηò
∆οσολογία:
Ελάχιστη δοσολογία: 100ml για 10l διαλύµατος (1% / 1:100). Αυξήστε τη

συγκέντρωση µέχρι και σε 3.5% (1:30) και αφήστε το
προϊόν να δράσει για επίµονους ρύπους.

Εφαρµογή:
Προσθέστε το προϊόν σε δοχείο γεµάτο νερό και απλώστε το διάλυµα µε
σφουγγαρίστρα ή πανί. Τρίψτε και στη συνέχεια αποµακρύνετε το βρώµικο
διάλυµα.
Για επίµονους ρύπους: Για πολύ δύσκολους ρύπους, ψεκάστε το προϊόν
αδιάλυτο και σκουπίστε µε πανί ή σφουγγαρίστρα.

ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση: ∆ιαυγές, πράσινο υγρό
Σχετική πυκνότητα [20°C]: 1,10
pH-αδιάλυτου προϊόντος: 12-13

Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής
διαδικασίας και δεν πρέπει να λαµβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.
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Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Ασφαλής χειρισµός:
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

Πληροφορίες Αποθήκευσης:
∆ιατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς του περιέκτες µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

ΠεριβαλλοντικÝò πληροφορßεò
Τα τασιενεργά που χρησιµοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοδιασπώµενα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
Οδηγιών της ΕΕ, 73/404/EEC and 73/405/EEC και των τροποποιήσεων τους.

ΚαταχωρÞσειò
Αρ. Κατ. Γ.Χ.Κ.: 9795/1/2009

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας Τύπος συσκευασίας
BV04432 6x1L
BV04429 2x5L


