
Desinfectant Cleaner

Санитарен дезинфекциращ препарат

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Санитарен дезинфектиращ препарат е 

силно концентрирано, и затова особено икономично почистващо 

средство на основата на органични киселини с нейонни и катионни

повърхностно активни вещества и аромати.

Продуктът не съдържа фосфати и силни неорганични киселини; съдържащите се тенсиди според

действащите закони за повърхностноактивни вещества са биологично разградими.

Област на приложение:  

Санитарният дезинфекциращи препарат на AKEMI е подходящ за редовно почистване на устойчиви

към киселини естествени и изкуствени камъни, плочки и синтетични материали, както и стъкло и

неръждаема стомана в кухни, басейни, тоалетни, душове и бани. Благодарение на специалната 

формула продуктът не уврежда хромираните арматури и отделящи панели за бяна от алуминий.

Разреден за лесна и особено икономична употреба препаратът може да се съхранява в обикновена

домакинска пръскалка с помпа (моля, съкранявайте далче от достъпа на деца).

Указание за употреба:

1. Нанесете чист или разреден с вода до 1:500 (ок. 20ml на 10l вода).

2. Оставете да подейства известно време.

3. Обилно изплакнете с вода.

4. Засилете гланца с допълнително полиране с кърпа.

Указание:   

● Санитарният дезинфекциращ препарат да не се използва върху чувствителни към киселини

материали като полиран мрамор, плочки или други. При съмнения тествайте на незабележимо място.

● Продуктът е регистриран във Федералната агенция по околната среда под номер 1257 0013.

● За правилно отстраняване на опаковката я изпразнете напълно

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:   Разход: ок. 10-20m²/L (неразреден), при разреждане от 1:500 се 

достига разход от ок. 5-10.000m²

Цвят:светложълт

Плътност: около 1,9 g/cm³

рН- стойност: ок. 1

Съхранение: около 3 години при съхранение в оригинална опаковка 

на хладно място без да замръзва.

Разфасовка: Бр. в кашон: Арт. No.:

1 l 6 41.10826 по запитване

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна

техника на фирма АКЕMI. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за 

регулиране от страна на производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани 



претенции към него.

За контакти: Димас Пласт ЕООД

Бул. "Шипченски проход" 63

1574 София

тел./факс: 02/ 978 31 71


