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Призначення: для  прибирання та очищення будь-яких  

поверхонь від забруднень різного походження: присохлі  

жирові,  масляні,  білкові плями,  плями  від  кави,  вина,  ягід, 

овочів та фруктів, трави та інш., в різних галузях  

промисловості, в побуті, на підприємствах ресторанного  

господарства та харчової промисловості, в дитячих закладах 

тощо. 

Опис засобу: однорідна рідина з приємним  запахом; рН = 

9,5-11,5 од.; густина 1,01-1,03 г/см
3
. 

Склад: вода питна, НПАР 1-10%, органічні розчинники, 

фосфати 1-10%, пропіленгліколь, комплексоутворювач, КПАР 

0,1-1%, запашник, консервант. 

Властивості: багатофункціональний універсальний засіб з 

легкістю видаляє забруднення різного походження з кухонних  

поверхонь  та  техніки, кухонної плити,  витяжки,  посуду,  

підлоги,  а також  знищує  неприємні  запахи в ємностях для 

сміття. Спеціально підібрані  компоненти  здатні проникати 

крізь застарілі плями, видаляти їх швидко та без зайвих 

зусиль, не пошкоджуючи поверхню та не залишаючи розводів. Засіб має 

антибактеріальні  властивості. Не містить хлору, лугів, кислот, та інших агресивних 

компонентів,  дбайливо ставиться до шкіри рук. Може використовуватись для 

поверхонь, що контактують з харчовими продуктами. Буде доречним при митті 

дощок для нарізання  м’яса та риби, оскільки за рахунок  наявності  спеціальних 

компонентів  засіб  знищує мікроби та неприємний запах. Безпечний для  всіх видів  

поверхонь, включаючи алюміній, тефлон, кераміку, скло, пластик, силікон та  інші  

поверхні.  А тому  можна  бути спокійним за цілісність покриття,  наносячи  засіб  на 

тефлонову  пательню  чи  алюмінієву каструлю. 
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Спосіб застосування. для твердих поверхонь: рівномірно розпилити засіб на  

поверхню з відстані 15-20 см та протерти ганчіркою. Не потребує змивання.  

Поверхні, що контактують з харчовими продуктами, рекомендовано після обробки  

протерти вологою ганчіркою. Для миття підлоги: 30-50мл засобу (залежно від 

степеня заб руднення) додати до 10  л води і обробити поверхню. 

Інформація про безпеку: Інформація про безпечність: Засіб відповідає 

європейському стандарту Regulation ЕС 648/2004 з біорозкладу ПАР. ПАР, що 

входять до складу засобу, здатні до біологічного розкладу відповідно до вимог 

Технічного регламенту мийних засобів. Засіб класифікується як безпечний для 

людини та навколишнього середовища. Значення гострої токсичності не підпадає до 

жодного класу небезпеки у відповідності до Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals/Глобально гармонізованої системи 

класифікації та маркування хімічних речовин, що впроваджено Організацією 

Об’єднаних Націй. 

Безпека застосування, зберігання: дотримуватись заходів безпеки! Уникати 

попадання засобу в очі. У разі попадання негайно їх промити великою кількістю 

води. Зберігати окремо від харчових продуктів, в місцях, недоступних для дітей, 

подалі від опалювальних приладів, уникаючи дії вологи та прямих сонячних 

променів. Температура зберігання від мінус 10 до 40ºС. 

Термін придатності 24 місяці 

Логістичні параметри 

 

 
Артикул 1698 

Вага/Об'єм од. 0,5 кг 

Кількість у коробі, шт. 17 

Кількість на палеті, шт. 765 

Вага короба, кг 9,8 

Штрих код, стандарт EAN 13 
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