
Informatii produs CA 20 C eco!perform

Detergent pentru obiecte sani-
tare,
intretinere zilnica CA 20 C

Detergent ecologic, sanitar de uz cotidian, cu actiune blan-
da. Ideal pentru curatarea zilnica a obiectelor sanitare.

Caracteristici

■ Concentrat pentru curatarea de intretinere in domeniul sanitar, unde 
poate fi utilizat economic

■ Indeparteaza urme de calcar, sapun si urina precum si alte murdariri 
tipice in domeniul sanitar.

■ Suprafetele clatite se usuca fara urme
■ Cu efect „Easy-clean”. Usureaza curatarile urmatoare
■ Miros placut si proaspat
■ Etichetare conforma Normelor Europene

Domenii de aplicare:

Servicii de curatenie: Zone sanitare

Hoteluri, Gastronomie, Catering: Zone sanitare

Servicii publice: Zone sanitare

Optiuni de utilizare

■ manual

Valoare pH

2.1 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 6.295-679.0

5 l 6.295-680.0

200 l 6.296-163.0



Informatii produs CA 20 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-prin stergere cu mopul

■ Apa se pune in galeata, apoi cantitatea de detergent dorita.
■ Suprafata este curatat de murdaria grosiera
■ Suprafetele sensibile la acizi trebuie umezite
■ Detergentii trebuie aplicati cu un burete sau carpa pe suprafata
■ 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.
■ H315 Provoacă iritarea pielii.
■ H318 Provoacă leziuni oculare grave.
■ P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
■ P280a Purtaţi mănuşi 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.

■ P362 + P364 Scoateți îmbrăcămintea contaminată ți spalați-o înainte 
de reutilizare.

■ P406 A se depozita într-un recipient rezistent la coroziune/recipient cu 
dublură interioară rezistentă la coroziune.

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 0.3-1 % Usoara 5000 m²

1 l Curatare de intretinere 1-3 % Moderat 2000 m²

1 l Curatare de intretinere 3-8 % Puternic 1000 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


