
DI Actival

LO
G

Y

Y

Засіб для видалення жирових забруднень 

Опис
Високоефективний лужний миючий засіб для підлоги. Видаляє сильні забруднення, жири 
тваринногота рослинного походження, маслянисті плями з будь-якої твердої водостійкої 
незахищеної підлоги. Особливо підходить для очищення сильно забруднених пористих 
поверхонь.

Основні характеристики
• Високолужна формула
• Хороша здатність до утворення емульсії
• Низьке піноутворення
• Без ароматизаторів

Переваги
• Швидко видаляє тваринні і рослинні масла, жири
• Для прибирання кухні 
• Ідеальний для використання в підлогомиючих машинах і прибирання вручну.
• Робочий розчин зливають в жироуловлюваач

Рекомендації по застосуванню
Дозування
Мінімальна дозування: 100 мл на 10 л води (1% / 1: 100). При сильних забрудненнях збільшити 
концентрацію до 5%. 
Для підлогомиючих машин: 100-200 мл на 10 л води (1-2%).
Додати необхідну кількість засобу в заповнений водою бак і нанести розчин
на забруднену поверхню. Залишити на 5-10 хвилин, щоб засіб подіяв (НЕ
допускати, щоб розчин висох), і протерти підлогу, потім видалити забруднений розчин.

Сумісність
Важливо! Не застосовувати розчин для миття підлоги, чутливої до лугів і води. Не 
застосовувати на алюмінієвих поверхнях. Перед застосуванням перевірити засіб на сумісність 
з матеріалом, що обробляємо, на маленькому непомітному місці. Негайно видалити мокрою 
ганчіркою всі бризки розчину, що потрапили на чутливі до лугу поверхні (наприклад, 
дерев'яні плінтуси, пофарбовані або лакові поверхні).

Фізико-хімічні властивості
Зовнішній вигляд                      прозора безбарвна рідина
pH                                                 13.0-13.5
pH (1% розчин)                         11.9 +/- 0.5
Відносна щільність                  1.05
Значення є стандартними і не замінюють специфікацію.

Інформація про безпеку
Детальна інформація по зберіганню і утилізації даного продукту міститься в окремому 
паспорті безпеки продукту. Зберігати в заводській упаковці. уникати перепадів температури. 
При роботі використовувати захисні рукавички та окуляри.

Галузь застосування
Для застосування на об'єктах житлово-комунального господарства, підприємствах 
громадського харчування і харчової промисловості, харчових виробництвах, в торгівлі, 
ресторанах, столових, об'єктах соціального забезпечення, в готелях, офісах, освітніх установах 
(включаючи шкільні та дошкільні), ЛПУ, відповідно до рекомендацій виробника.

Інформація щодо екологічної безпеки
ПАР, що входять до складу даного засобу є повністю біологічно
розкладається, відповідно до вимог Директив EC 73/404 / EEC and 73/405 /
EEC і пізніших поправок до них
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