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neoform D
tekutý hygienický čisticí prostředek, bez formaldehydu

Hlavní oblasti použití: Pro hygienické čištění podlah a stěn ve velkokapacitních kuchyních, ve společenských místnostech domovů
důchodců, v dětských domovech, v kasárnách atd., v plaveckých bazénech, v sanitární oblasti.

Charakteristika: neoform D je hygienický čisticí prostředek s velmi slabým zápachem. Díky jeho výrázným čisticím schopnostem
je přípravek především vhodný pro použití ve velkokapacitních kuchyních, běžných i sanitárních prostorech.

 neoform D je slabě pěnivý. Přípravek není agresivní vůči žádnému z běžných materiálů, pouze u eloxalu je
třeba odolnost nejdříve vyzkoušet.

Použití a dávkování: neoform D může být používán pro čištění povrchů vysokotlakými čisticími zařízeními, rotačními kartáči nebo
stíráním.

Pro hygienické čištění v kuchyních a sanitární oblasti: 2 – 3 %

1 . Keramické plochy, dlaždičky, kachličky atd. si při běžném použití přípravku neoform D udrží čistotu až do
pórů a získají matný lesk.
2 . Podlahy z PVC, potahy z PVC a umělohmotné předměty se přípravkem neoform D důkladně vyčistí. Mírná
odmašťovací schopnost přispívá k ochraně ploch a oddaluje opětovné znečištění, plochy se neoleští.
3 . Plochy z nerezu, transportní vozíky a kontejnery jsou hygienicky vyčištěny stíráním nebo ve vysokotlakých
mycích strojích  2 – 3 % roztokem přípravku neoform D.

Nesměšujte s jinými přípravky.

Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C):1,1 g/cm3

 oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 – 7 %  = 11,2 - 12,0
 Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 10 mPas

Složení: < 5 % anionaktivních tenzidů, mýdlo
 5 –15 % fosfátů
 konzervační látky

Pokyny ke skladování: Skladujte na chladném místě. Chraňte před mrazem. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od
data výroby.

Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.

Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: Xi - Dráždivý!

Obsahuje: 1,3,5-Tris-(2-hydroxyethyl-)-hexahydro 1,3,5 triazin

R 36/38:  Dráždí oči a kůži.
R 43:  Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

S 26:  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 36/37:  Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
S 46:  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.


