
Nazwa handlowa:
EILFIX ALKOHOLREINIGER KONZENTRAT 
koncentrat szybkoschnący
Szybkodziałający, pielęgnacyjno-czyszczący płyn 
do wszystkich wodoodpornych powierzchni

Symbol katalogowy: 603 (dostępne opakowania 603/1 – 1L; 603/5 – 5L; 603/10)

Zastosowanie produktu:

Idealny, szybko działający środek pielęgnacyjno-czyszczący do wszystkich
wodoodpornych powierzchni. Czyści i pielęgnuje m.in. szkło, tworzywa sztuczne, 
marmur, lakierowane i malowane meble. Płytki oraz powierzchnie ceramiczne 
odzyskują naturalny połysk. 

Cechy:

Produkt szybkoschnący dzięki temu sprawdzi się w pomieszczeniach gdzie 
wymagane jest częste, bieŜące, mycie podłóg. MoŜe być stosowany do 
czyszczenia wyposaŜenia biur oraz pokojów hotelowych. Usuwa ślady 
długopisu z mebli biurowych. 
Nie stosować do surowego (niezabezpieczonego) drewna!

Dozowanie:
W zaleŜności od zabrudzeń oraz metody mycia/czyszczenia stosować roztwór 
o stęŜeniu od 0,5% do 20% (od 1:5 do 1:200 - od 20 do 800 ml produktu na 
4 litry wody).

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. 
W przypadku odpowiedniego przechowywania produktu, termin przydatności wynosi co 
najmniej 3 lata. Chronić przed dostępem dzieci oraz osób postronnych.

Transport i gospodarka
odpadami: Zgodnie z pkt. 13 i 14 Karty Charakterystyki.

Uwagi o bezpiecze ństwie:

Działa draŜniąco na oczy. Pary mogą  wywoływać   uczucie  senności  i   zawroty
głowy.  Chronić   przed dziećmi. Przechowywać  pojemnik szczelnie  zamknięty  w
miejscu  dobrze   wentylowanym.   Unikać  zanieczyszczenia   skóry   i   oczu.
Zanieczyszczone oczy  przemyć natychmiast duŜą  ilością  wody i  zasięgnąć  porady
lekarza. W przypadku awarii  lub jeŜeli  źle  się   poczujesz,  niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza - jeŜeli to  moŜliwe,  pokaŜ  etykietę.

Informacje ekologiczne: Zastosowane w produkcie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania 
biodegradowalności zgodnie z rozporządzeniem WE 648/2004.

Właściwo ści fizyko-chemiczne:
kolor: zielony

konsystencja: ciecz

zapach: charakterystyczny dla alkoholu

warto ść pH (koncentrat): ok 9

gęsto ść: 0,84 g/ml

Skład: Anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%),
EDTA i jego sole (<5%). 

Inne informacje: Produkt wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 

Zastrze Ŝenia prawne:
Polskojęzyczne informacje w tym dokumencie opracowane zostały w oparciu o materiały producenta oraz aktualny stan
wiedzy. Firmy BECKER-CHEMIE GmbH oraz PETMAR-ŁAGOWSKA Sp.J. nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność,
kompletność oraz aktualność informacji podanych w tym dokumencie. Informacje tu przedstawione mają jedynie na celu
umoŜliwienie uŜytkownikom poznanie asortymentu towarów sprzedawanych przez firmę PETMAR-ŁAGOWSKA Sp.J.


