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Savybės ir taikymas

Preparatas skirtas orkaitėms valyti. Greitai ir 
efektyviai pašalina riebalų dėmes ir degėsius. Idealiai 
tinka valyti dujines virykles ir kepimo indus. 
Efektyviai valo paviršius nepalikdamas dryžių ir 
įbrėžimų. Dėka modernios putų formulės 
užtikrinamas ypač efektyvus veikimas .

Naudojimo būdas

Atblokuokite purškimo antgalio užraktą. Paskirstykite 
skystį ant valomo paviršiaus, palikite keliasdešimt 
sekundžių, tada kruopščiai nušluostykite minkštu 
audiniu ar popieriniu rankšluosčiu. Jei nešvarumų 
labai daug , palikite kelioms minutėms ir naudokite 
valymo šepetėlį. Nuplaukite švariu vandeniu ir 
nušluostykite. Jei reikia, pakartokite. Po valymo 
nustatykite purškimo antgalį į blokavimo padėtį. 

Dėmesio! 

Nenaudokite ant karštų paviršių. Prieš naudojimą 
atlikite pagrindo reakcijos bandymą.

Saugos rekomendacijos

Dirbdami laikykitės sveikatos ir saugos taisyklių, 
mūvėkite apsaugines pirštines.

Venkite patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, 
nedelsdami gerai praplaukite dideliu kiekiu švaraus 
vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją. 
Neįkvėpkite garų. Dirbkite gerai vėdinamose 
patalpose.

Sąnaudos

Preparato sąnaudos priklauso nuo užterštumo laipsnio 
ir naudojimo būdo.

Saugojimas

Laikykite ir gabenkite sausoje ir tamsioje vietoje, 
originalioje sandariai uždarytoje pakuotėje, esant
+5°C iki +25°C temperatūrai.

Galiojimo terminas

Produktas turėtų būti sunaudotas per 24 mėnesius 
nuo pagaminimo dienos ant pakuotės. Pagaminimo 
data yra partijos numeris.
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Sudėtis 5–15% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, <5% 
amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, EDTA ir jos 
druskos. Sudėtyje yra kalio hidroksido.

Splava rusvas skystis

Tankis Apie 1,02-1,06g/cm³ 20°C 

pH 
Apie 14 

Pakuotė  0,5l purkštuvas

Papildoma informacija 

Preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas. Darbo
metu dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos
priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite
medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias
produkto naudojimo sąlygas. Jei kyla abejonių, prieš
dirbdami su gaminiu susisiekite su gamintojo
techninės konsultacijos skyriumi. Visi techniniai
duomenys, paskelbti šiame techniniame duomenų
lape, pateikiami esant oro temperatūrai + 23 ° C ir
50% drėgmei. Šiame produkto lape nurodytas
produkto vartojimas reiškia tinkamai paruoštą, lygų
pagrindą. Gamintojas neturi įtakos netinkamam
medžiagos naudojimui, jo naudojimui kitais tikslais
ar kitomis sąlygomis, nei aprašyta aukščiau.
Teisingas ir efektyvus preparato naudojimas nėra
mūsų kontrolės objektas, todėl garantija taikoma

tik tiekiamo produkto kokybei. Gamintojas ar jo
įgaliotasis atstovas negali būti laikomi atsakingais
už nuostolius, patirtus dėl netinkamo produkto
naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę
keisti šios kortelės turinį, pavyzdžiui, pasikeitus
reglamentams, gaminio modifikavimui, techninei
pažangai ar kitomis priežastims. Jurga darbuotojai
turi teisę teikti tik techninę informaciją ir tik pagal
šią techninę kortelę. Informacija, kuri skiriasi nuo
šioje kortelėje pateiktos informacijos, turi būti
patvirtinta raštu. Kilus abejonėms, kreipkitės į
gamintoją. Šis produkto duomenų lapas galioja ir
pakeičia visus ankstesnius.

Techninė informacija

Informacje techniczne

Informacje techniczne
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