Adilon B
Aktívny čistiaci prostriedok, ktorý rozpúšťa nečistotu a mastnotu. Baktériostatický
efekt. Alkalický.
• rozpúšťa silnú špinu a mastnotu
• obzvlášť jemný ku všetkým materiálom
• pôsobí ako dezodorant a osviežovač vzduchu
• je nepenivý a vhodný pre čistiace zariadenia odolné voči kyselinám a zásadám
• je vysoko koncentrovaný, vhodný pre vysoko tlakové zariadenia

Tento výrobok sa môže používať iba na účel, ktorý je uvedený v popise výrobku.
Oblasti použitia: Na čistenie a údržbu hygienických zariadení a bazénového príslušenstva
každého druhu. Odstraňuje mastnotu, sadze, zvyšky mydla a nečistoty každého druhu.
V závislosti od stupňa znečistenia aplikujte Adilon B zriedený v pomere 1:50 až 1:10 (0,2L1L/10L vody), nechajte 10 minút pôsobiť. Ak je to potrebné, dočistite kefou a potom
opláchnite vodou. Adilon B sa môže aplikovať manuálne a nezriedený na odstránenie silnej
špiny a mastných škvŕn zo všetkých materiálov odolných voči zásadám. Nechajte pôsobiť 5
minút než ho opláchnete vodou. Teplá voda zlepší výsledok.
Dôležité upozornenie : Nikdy nepoužívajte na materiály, ktoré nie sú odolné voči zásadám
(napr. hliník, natierané povrchy, ...).
Biologická odbúrateľnosť tenzidov, podľa testovacej metodiky OECD, je v súlade
s požiadavkami právnych predpisov týkajúcich sa čistiacich prostriedkov.
Obsahuje: anionic surfactant menej ako 5%, parfémy, roztok sodium hydroxid.
Bezpečnostné pokyny a nariadenia pre koncentrovaný výrobok :
R 34: Spôsobuje poleptanie. S 2: Držať mimo dosahu detí. S 26: V prípade kontaktu s očami okamžite
vymyť dostatočným množstvom vody a vyhľadať lekára. S 28: Po kontakte s pokožkou okamžite
opláchnuť dostatočným množstvom vody. S 36/37/39: Použiť vhodný ochranný odev, rukavice a
ochranu očí a tváre. S 45: V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc (ak je to možné, ukážte nálepku). Likvidujte tento materiál a jeho a jeho obal na skládke
nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
Nemiešať s inými chemikáliami. Nepožívať.
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