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Neitrāls mazgāšanas līdzeklis TRENA Nr. 556
Pielietojuma
jomas

Visu veidu virsmu trīšanai mājsaimniecībā, izņemot koksni un koksnes izstrādājumus bez apdares un citus materiālus,
nepiemērotus mitruma iedarbībai.

Īpašības

Augsti koncentrēts, ļoti iedarbīgs. Nesatur fosfātus, formaldehīdu un šķīdinātājus, pH-neitrāls, ādai draudzīgs. Bioloģiski
pašnoārdošs materiāls, satur Indijas ziepju rieksta ekstraktu. Neizraisa alerģiskas reakcijas, bez smaržvielām un ēteriskām
eļļām.

Sastāvdaļas

Ūdens, Indijas ziepju rieksta (sapindus mucorosia) ekstrakts, cukura taukskābes kondensāts un citronskābe.

Krāsu toņi

Bezkrāsains

Apstrāde

Ne vairāk kā 10 ml (1 ēdamkarote) uz 10 litriem ūdens. Mazgāt tikai ar viegli samitrinātu drānu, ne slapju. Noslaucīt pēc
mazgāšanas.

Blīvums

Aptuveni 0,99 g/ml.

Norādes

Lai atjaunotu grīdu spīdumu katrā 4. – 5. mazgāšanas reizē Trena Nr. 556 vietā izmantot Glanos kopšanas emulsiju Nr. 559.
Mazgāšanas līdzeklī ir iespējami nosēdumi, to iemesls ir pielietotās izejvielas un tie neietekmē mazgāšanas līdzekļa kvalitāti.
Pārdozējot mazgāšanas līdzekli, tas ir, pielietojot to ar pārāk augstu koncentrāciju apstrādātā virsma var kļūt matētā vai
raupja.
Uzglabāt bērniem nepieejamās vietās.
Nejonu tensīdi: zem 5 %

Savākšana un
pārstrāde

Atbilstoši vietējiem atkritumu savākšanas noteikumiem. Sakaltušas produkta atliekas var tikt utilizētas kopā ar parastajiem
sadzīves atkritumiem.

Iepakojumi

0,25 l; 1 l, 2,5 l; 30 l.

Uzglabāšana

Vēsā un sausā vietā.

Iepakojums

Polietilēns (PE). Materiāls ir neitrāls pret gruntsūdeņiem un otrreiz pārstrādājams.

Šai informācijas lapai ir informatīvs raksturs un tā nevar tikt izmantota kā dokuments ar juridiskām sekām. Šaubu gadījumos lūdzam vērsties pie
pārdevēja, vairumtirgotāja vai ražotāja.
Iznākot jaunai tehniskās informācijas lapai šī lapa zaudē savu derīgumu.
Ražots Eiropas Savienībā
Izgatavotājs: LIVOS Pflanzenchemie GmbH und Co. KG, Vācija
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