PROFESSIONAL CLEANING SYSTEM

TECHNICAL INFO

TOTAL CLEAN
Popis
TOTAL CLEAN jsou univerzální čisticí ubrousky na čištění rukou a nářadí. Kromě
čištění pečují také o pokožku díky glycerinu, Aloe Vera, Jojobě, vitaminu E a
antiseptickým přísadám. Tyto látky pomáhají předcházet praskání, odírání a
vysušování kůže.
Oblast použití
TOTAL CLEAN čistí a pečuje o ruce bez vody, mýdla, krému nebo ručníku.
Odstraňuje olej, dehet, inkoust a barvy z porézních a neporézních povrchů, z
nářadí, strojů, kabelů, přístrojů, textilií a dalšího dílenského vybavení. TOTAL CLEAN
se používá v servisech, dopravních podnicích, rozvodnách, dopravách, kancelářích,
garážích, strojní i elektro údržbě. Výrobek je schválen NSF registrací s klasifikací C1
a lze jej používat v potravinářském průmyslu na plochy, které nejsou v přímém
styku s potravinami. Pokud je TOTAL CLEANEM vyčištěna plocha, která je v přímém
styku s potravinami, je zapotřebí tuto plochu následně opláchnout pitnou vodou.
Výhody
•
•
•
•
•

Univerzální použití
Rychlý a efektivní
Příjemná vůně
Bezpečný na pokožku
Ekonomické balení

Návod k použití
•
Otevřete ochranné víko.
•
Vytáhněte požadované množství ubrousků.
•
Víko důkladně uzavřete.
•
Nepoužívejte na skleněné povrchy.
Fyzikální vlastnosti
Typ materiálu

Absorpční polypropylen

Přísady

Glycerin, Aloe Vera, Jojoba, vitamin E

Vzhled

Bílý

pH

8,5

Vůně

Citrus

Schváleno NSF registrací

Certifikát č. 142474 klasifikace C1

Balení a velikosti ubrousků
TOTAL CLEAN se prodává ve speciálních plastových nádobách, které zabraňují
vysušování ubrousků.
TOTAL CLEAN je balen po 90 ks, rozměr ubrousku 24,4 x 30,5 cm.
TOTAL CLEAN MINI je balen po 40 ks, rozměr ubrousku 18,0 x 21,0 cm.
TOTAL CLEAN REFILL obsahuje 8 rolí po 84 ks, rozměr ubrousku 24,4 x 30,5 cm.
Skladování
Skladujte v dobře uzavřeném originálním obalu, v suché a chladné místnosti.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Neskladujte při teplotách nižších než 0 °C.
Při teplotě +5 až 25 °C má TOTAL CLEAN minimální trvanlivost 12 měsíců.
Zdraví a bezpečnost
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list TOTAL CLEAN.

Uvedené údaje mají pouze informativní charakter a mohou být použity pouze jako vodítko. Při posuzování vhodnosti použití výrobku je nutné, aby se zákazníci řídili vlastními zkušenostmi a testy. Firma
VEIDEC proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

