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Savybės ir panaudojimas

Produktas skirtas keraminių ir indukcinių kaitlenčių 
bei virtuvės gartraukių paviršiams valyti. Puikiai 
tinka virtuvės stalviršių ir spintelių paviršiams, tiek 
blizgiems, tiek matiniams. Taip pat tinka 
nerūdijančio plieno detalėms valyti. Pašalina dulkes, 
maisto likučius ir riebalus. Paviršius lieka švarus ir 
blizgus. Produktas yra malonaus vaisių kvapo.  

Naudojimo būdas

Atlaisvinkite antgalio užraktą. Užtepkite skysčio ant 
valomo paviršiaus, palikite keliasdešimt sekundžių, 
tada kruopščiai nušluostykite minkštu skudurėliu 
arba popieriniu rankšluosčiu. Baigę valyti, perkelkite 
purkštuvo antgalį į užrakto padėtį.  
Dėl skirtingų valomų paviršių tipų prieš naudojant 
rekomenduojama nematomoje vietoje išbandyti 
paviršiaus reakciją į preparatą.  

Saugos rekomendacijos 

Darbo metu laikykitės darbuotojų saugos ir 
sveikatos taisyklių, dėvėkite asmenines apsaugos 
priemones (gumines pirštines). Venkite odos ir akių 
užteršimo. Patekus į akis, nedelsdami plaukite 
dideliu kiekiu švaraus vandens ir, jei reikia, 
kreipkitės į gydytoją. Neįkvėpkite garų. Dirbkite 
gerai vėdinamose patalpose. 

Sąnaudos

Produkto suvartojimas priklauso nuo užterštumo 
laipsnio. 

Saugojimas

Laikykite ir transportuokite sausoje ir pavėsingoje 
vietoje originaliose sandariose talpyklose, kurių 
temperatūra yra nuo nuo +5 °C iki +25 °C.

Galiojimo terminas

Produktą sunaudokite per 24 mėnesius nuo 
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. 
Gamybos data yra partijos numeris. 
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Sudėtis <5 % anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, <5 % 
nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, <5 % EDTA ir 
jos druskų, metilchlorizotiazolinonas, metilizotiazolinonas, 
2-bromo-2-nitropropropan-1,3-diolis. 

Spalva ir būvis Bespalvis skystis su pomelo aromatu 

Tankis 1,00 ± 0,04 g /cm³ 20°C 

pH 
9,0 +/- 1,5 

Pakuotė 0,5 l buteliukas su purkštuvu

Papildoma informacija

Preparatas neklasifikuojamas kaip pavojingas. Darbo 
metu naudokite tinkamas asmenines apsaugos 
priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite 
medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias 
naudojimo sąlygas. Kilus bet kokiems neaiškumams, 
prieš pradėdami dirbti su gaminiu, kreipkitės į 
gamintojo techninio konsultavimo tarnybą. Visi 
šiame techninių duomenų lape skelbiami techniniai 
duomenys pateikiami esant +23 °C oro 
temperatūrai ir 50 % oro drėgnumui. Šiame 
duomenų lape pateikti gaminio suvartojimo 
duomenys taikomi tinkamai paruoštam lygiam 
pagrindui. Gamintojas neturi jokios įtakos 
netinkamam medžiagos naudojimui, jos naudojimui 
kitais tikslais ar kitomis nei pirmiau nurodytomis 
sąlygomis.

Mes nekontroliuojame, ar teisingai ir veiksmingai 
naudojamas preparatas, todėl garantuojama tik 
tiekiamo produkto kokybė. Nei gamintojas, nei jo 
įgaliotasis atstovas negali būti laikomi atsakingais už 
nuostolius, patirtus dėl netinkamo gaminio 
naudojimo ar laikymo. Gamintojas pasilieka teisę 
keisti šio duomenų lapo turinį, pavyzdžiui, dėl teisės 
aktų pakeitimų, gaminio modifikacijų, technikos 
pažangos ar kitų priežasčių. Jurgos darbuotojai 
įgalioti teikti techninę informaciją tik pagal šį 
duomenų lapą. Informacija, kuri skiriasi nuo 
pateiktos šiame duomenų lape, turi būti patvirtinta 
raštu. Kilus abejonių, kreipkitės į gamintoją. Šis 
gaminio duomenų lapas yra privalomas ir pakeičia 
visus ankstesnius. 

Techninė informacija

Informacje techniczne

Informacje techniczne
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