Intensiivpuhastusvahend EC7
Ülimalt kontsentreeritud, kõvade pindade intensiivpuhastusvahend

Intensiivselt puhastav leeliseline koostis sobib erinevatele
pindadele. Määrdunud, tiheda liiklusega alade ja ruumide
puhastamiseks.
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Väikese keskkonnamõjuga www.evansgreentick.com
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Eemaldab tavalise ja tugeva mustuse kõigilt kõvadelt pestavatelt pindadelt.
Sobiv poleerimata põrandate pihustuspuhastamiseks suurekiiruselise
põrandapuhastusmasinaga või küürimis- ja kuivatusmasinaga.
Jätab puhta ja värske lõhna.
1 liitrist piisab 100 pihustuspudeliks ning 50 ämbritäieks 5-liitriseks lahuseks.
Pealmise sildi all on mitmekeelne silt.
Saadaval kantavas, mugavalt käsitsetavas 1-liitrises pudelis, millel on 10 ml
doseerimiskork.
Tarnitakse ka 5-liitrises kanistris kasutamiseks dosaatoriga e:dose või 1-liitrise
doseerimispudeli täitmiseks.
Saadaval värvikoodiga ja siiditrükis pihustuspudelid.
DOSEERIMINE:
Doseerige vajalik kogus toodet: selleks vajutage üks kord dosaatori e:dose nupule, et
doseerida 10 ml või kasutage 1-liitrise pudeli 10 ml doseerimiskorki.
KÕVAD PINNAD JA POLEERIMATA PÕRANDATE PIHUSTUSPUHASTUS:
Lisage pihustuspudelisse EC7 10 ml toodet 600 ml veele.
Pihustage pinnale ja pühkige puhta niiske lapiga. Võib kasutada ka poleerimata põrandate
pihustuspuhastuseks suurekiiruselise põrandapuhastusmasinaga.
NIISKE LAPIGA PESEMINE JA ÜLDPUHASTUS:
Lisage ämbrisse 5 liitrit sooja vett ja 2 x 10 ml toodet. Peske või pühkige pinda lapiga.
KÜÜRIMIS- JA KUIVATUSMASIN:
Lisage masina paaki 40 liitrit vett ja 8 x 10 ml puhastusvahendit või lahjendage puhastusvahend
veega suhtes 1:500.
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Tellimiskood: A041AEV
Pakend: 4 x 1 liiter (4,44 kg)
Kaubaalus: 75 pakendit

Tellimiskood: A041EEV2
Pakend: 2 x 5 liitrit (10,61 kg)
Kaubaalus: 60 pakendit

TOOTEINFO:
Välimus:
läbipaistev tumeroheline vedelik
Lõhn:
värske
pH - lahjendamata:
11,0
Säilivusaeg:
3 aastat
KOOSTIS:
Sisaldab mitteioonsete pindaktiivsete ainete
segu, lõhna- ja värvaineid.
BIOLAGUNEVUS:
Kõik ettevõtte Evans Vanodine toodetes
kasutatavad pindaktiivsed ained vastavad
kehtivatele biolagunevust ja keskkonnakaitset
käsitlevatele Ühendkuningriigi ja Euroopa
määrustele.
KVALITEEDITAGATIS:
Selle toote on Ühendkuningriigis valmistatud
EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC ning
sellel on ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi
sertifikaat FM 09535 ning ISO 14001
keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat EMS
506072, mis on registreeritud Briti
Standardiinstitutsioonis.

SEOTUD TOOTED:
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Värvikoodiga pihustuspudel.
Dosaator e:dose.
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Evans Vanodine International plc
Brierley Road, Walton Summit, Preston, PR5 8AH, ÜK
Tel: +44 (0)1772 322200

www.evansvanodine.co.uk

