Kiehl-Prodesan koncentrátum
Szaniter fertőtlenítő és tisztító koncentrátum
Tulajdonságok
A Kiehl-Prodesan koncentrátum sav- és klórmentes, ezért a szaniter helységek minden felületén
használható habosító eljárással (megfelel a szerelvénygyártó elvárásoknak). A Kiehl-Prodesan
koncentrátum tisztít és fertőtlenít, a tisztított felületen víz- és szennytaszító ápoló filmet képez, ami
megakadályozza a szappan-maradékkal, vagy mészfátyollal történő újraszennyeződést. A KiehlProdesan koncentrátum a Kiehl adagolórendszeren vagy a koncentrátum flakonján keresztül a
használathoz szükséges mértékben hígítható.
A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebontható.
Bevizsgálva a DGHM által (6%-os oldat, 1 óra behatási idővel)
Ellenőrizve az AFNOR és EN 1040, EN 1275 és EN 1276 normák alapján.

Összetevők
Nem ionos tenzidek, vízbázisú oldószerek, komplexképzők, biocid, ápoló hatású összetevők, illat- és
színezőanyagok.
pH érték (koncentrátumban): kb. 10.5
pH érték (felhasználásra kész oldatban): kb. 10.5
100 ml koncentrátumban lévő hatóanyagok:

2,0 g N,N-Bis(3-aminopropyl)dodecylamine
2,5 g N-(3-(Dodecylamine)propyl)glycine

Felhasználási terület
Szaniter területen minden felületen és tárgyon alkalmazható, mint pl. fürdőkád és zuhanytálca,
mosdókagyló, mosó-öbltő teknő, csaptelep, WC-csésze fedővel, választófal kerettel, tükör, kőlap,
csempe stb. zománc, kerámia, üveg, alumínium,sárgaréz, króm, nemesfém, műanyag és lakk.
Figyelem! Mészköves felületek, mint pl.: márvány a termék használata során matt fényt vehetnek fel.

Felhasználás
A felhasználásra kész oldat elkészítése:
a) 30 ml-t (1 adagolófejnyi) 500 ml-hez – szóróflakonba önteni és
hideg vízzel feltölteni.
b) 500 ml – szóróflakon Kiehl-es adagoló állásban.
(6 %-os hígítás)
Karbantartó tisztítás hab-szóró eljárással:
A felhasználásra kész oldatot csak habfúvókával használjuk.
A felületet a tisztítóoldattal behabosítjuk és nedves szivaccsal
vagy kendővel feltöröljük, végezetül tiszta vízzel leöblítjük.
DGHM által fertőtlenítésre kórházakban és más nyilvános intézményekben bevizsgálva;
6%-os oldatban, 1 óra behatási idővel.

Anyagszükséglet / m²
Karbantartó tisztítás a hab-szóró eljárással: 5 ml felhasználásra kész oldat.

Kiszerelés
6 x 1 literes adagolóflakonok kartonban
2 x 5 literes kanna kartonban
12 x 500 ml-es Kiehl-Prodesan koncentrátum
szóróflekon (üres) kartonban
KIEHL-adagoló

Cikkszám: j 40 07 02
Cikkszám: j 40 07 05
Cikkszám: z 01 23 40
Cikkszám: z 12 20 02
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