Econa-concentrat
Detergent-Allround

Proprietăţi
Econa-concentrat este un detergent universal de intreţinere, ideal pentru curăţenia zilnică,
dar se poate întrebuinţa şi ca detergent intensiv. Proprietăţile de curăţare bune şi intensive
se obţin deja cu o dozare redusă. Acest detergent cu efect de menajare a materialelor,
se usucă repede fără a lăsa urme de şters. Totodată suprafeţele curăţate obţin un aspect
natural. Formularea ecologică la Econa-concentrat a permis eliberarea semnului ecologic
european.

Compoziţie (conf. 648/2004/CE)
Tenside neionice 5-15%, solvenţi solubili în apă, coloranţi, odoranţi.
Valoare pH (concentrat): ca. 9,0
Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 8,5

Domeniul de întrebuinţare
Se poate aplica pe toate suprafeţele, objectele şi pavimentele precum şi pe pavimente
protejate rezistente la apă.

Întrebuinţare
1 dozare (plic de dozare sau cap de dozare) = 25 ml
Curăţenia de întreţinere
(Şters manual/curăţare cu maşina/
curăţarea suprafeţelor):
1 Dozare la 8 litri apă rece sau dozare prin
sistemul de dozare Kiehl 1:320.

Curăţenia intensivă:
2 - 4 dozări la 8 litri apă rece sau dozare prin
sistemul Kiehl 1:160.Împrăştiaţi soluţia de curăţat,
frecaţi, aspiraţi şi ştergeţi cu apă curată.
În cazuri de murdării uşoare sau medii,
întrebuinţaţi jumătate din dozarea indicată.

Curăţenia de
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Aviz
Dozarea exactă cu efect economic şi ecologic. Datorită concentraţiei
ridicate a produsului se necesită cantităţi reduse în comparaţie cu alte
produse mai diluate. Informaţii mai detailate despre simbolul ecologic
găsiţi în internet, adresa: www.ecolabel.eu. Tenside produse pe bază
de materii prime vegetale. Ambalajul este reciclabil.

Consum pe metru pătrat

Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!

Ambalaj
240x25 ml plicuri de dozare / carton
6x1 litri flacoane de dozare / carton
10 litri / canistre

Art.-Nr. j 25 17 54
Art.-Nr. j 25 17 02
Art.-Nr. j 25 17 10

www.kiehl-group.com

Şters manual / curăţare cu maşina: 0,1–0,25 ml
Curăţarea suprafeţelor: 0,15 ml
Curăţenia intensivă: 1,5 ml

