
Informatii produs CA 10 C eco!perform

Detergent concentrat pentru 
obiecte sanitare,
curatare de baza CA 10 C

Detergent concentrat pentru curatare, extrem de activ, 
vascos, cu parfum proaspat. Adecvat pentru curatarea 
suprafetelor sanitare foarte murdare. Cu formula gel adera 
foarte bine la suprafete verticale ce trebuiesc curatate ( ex. 
vasele de toaleta )

Caracteristici

■ Agent pentru curatare sanitara, profunda
■	 Elimina	depunerile	de	calcar	si	de	urina,	reziduuri	de	săpun,	grasimi	si	

semne	de	tocuri	ale	pantofilor
■ Cu formula gel pentru o aderenta mai buna pe suprafetele verticale
■ Suprafetele clatite se usuca fara urme
■ Actiune de curatare blanda
■ Miros placut si proaspat
■ Etichetare conforma Normelor Europene
■ Cu efect „Easy-clean”. Usureaza curatarile urmatoare

Domenii de aplicare:

Servicii de curatenie: Zone sanitare

Hoteluri, Gastronomie, Catering: Zone sanitare

Servicii publice: Zone sanitare

Optiuni de utilizare

■ manual

Valoare pH

1.8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
în concentrație Acid Usor acid neutru Usor alcalin Alcalin

Marime recipient Cod de comandă

1 l 6.295-677.0

5 l 6.295-678.0

1000 l 6.296-097.0



Informatii produs CA 10 C eco!perform

Utilizare:

Manual - cu ajutorul mopurilor preconditionate ( umede)

■ Cantitatea dorita de mopuri (10-15 buc) introduse in galeata.
■ Solutia de curatare trebuie aplicata pe mopuri, 10-15 ml/mop
■ Galeata trebuie inchisa si trebuie lasata 12 ore sa actioneze.
■	 Cu	fiecare	pot	fi	curatare	in	functie	de	murdarire	20-25	m²

Manual - utilizare nediluat

■ Aplicarea solutiei pe suprafata cu duza pentru pulverizare cotita
■ Imprastiere uniforma cu peria de WC sau cu un burete
■ Timp de contact de 5 minute
■ Suprafata trebuie frecata si clatita.

Manual-prin stergere cu mopul

■ Apa se pune in galeata, apoi cantitatea de detergent dorita.
■ Detergentii trebuie aplicati cu un burete sau carpa pe suprafata
■ Timp de contact de 5 minute
■ Suprafata trebuie frecata si clatita.
■	 Dupa	caz	suprafata	poate	fi	stearsa	pentru	a	se	usca

Instructiuni de utilizare:

■ In timpul utilizarii trbuie purtat costum de protectie.

Avertismente si recomandari de siguranta, in 
conformitate cu directivele CE:

■ 
■	 H290	Poate	fi	corosiv	pentru	metale.
■	 H314	Provoacă	arsuri	grave	ale	pielii	şi	lezarea	ochilor.
■	 P280	Purtaţi	mănuşi	de	protecţie/îmbrăcăminte	de	protecţie/echipament	

de	protecţie	a	ochilor/	echipament	de	protecţie	a	feţei.
■	 P305	+	P351	+	P338	ÎN	CAZ	DE	CONTACT	CU	OCHII:	Clătiți	cu	

atenție	cu	apă	timp	de	mai	multe	minute.	Scoateți	lentilele	de	contact,	
dacă	este	cazul	ți	dacă	acest	lucru	se	poate	face	cu	uțurință.	Conti-
nuați	să	clătiți.

■	 P310	Sunaţi	imediat	la	un	CENTRU	DE	INFORMARE	TOXICOLOGICĂ	/
un medic.

■	 P303	+	P361	+	P353	ÎN	CAZ	DE	CONTACT	CU	PIELEA	(sau	cu	părul):	
Scoateți	imediat	toată	îmbrăcămintea	contaminată.	Clătiți	pielea	cu	
apă	[sau	faceți	duț].

■ P405 A se depozita sub cheie.
■	 P501a	Aruncaţi	conţinutul/containerul	în	acord	cu	regulamentele	locale/

regionale/	naţionale/internaţionale.

Alte informatii:

■	 Fisa	tehnica	de	securitate	(MSDS)
■ Start rapid

Dozare si randament:

Continut: Metoda de curatare: Amestec primar: Dozare: Murdarie: Randament:

1 l Curatare de intretinere  %nediluat 80	m²

1 l Curatare profunda 10-100 % Moderat-puternic 200-10000	m²

Va rugam sa ne contactati pentru infor-
matii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1                                            
RO-013606	Bucureşti			

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4                                                                                                          
Fax:	+40	(0)	372	870	193	
E-Mail:	office@kaercher.ro


