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ECOSOL
Zsír és viaszoldó hatású, 
semleges tisztítószer

ECOSOL univerzális felhasználású,
rendkívül erős zsíroldó szer, amely
természetes alapanyagokkal készült, nem
tartalmaz benzin alapú hígítókat,
foszfátokat illetve benzén származékokat.
ECOSOL magas illatosító hatással
rendelkezik, használat után friss, kellemes
illatot hagy a térben. Semleges hatású, így
nem roncsolja a kezelt felületeket.

Felhasználási lehetőségek

ECOSOL felhasználható:
• padlózatok, falfelületek, munkaeszközök
tisztítására, zsírtalanítására;
• a padlózatra vagy más felületre
lerakódott ragasztó, festék vagy szilikon
maradványok eltávolítására;
• toll, filctoll, pecsét és tinta foltok
eltávolítására íróasztalokról, asztalokról,
falfelületekről;
• görgők és nyomdaipari eszközök
tisztítására;
• motorok és autóalkatrészek
zsírtalanítására;
• terrakotta, viasszal, parafinnal, olajjal
kezelt fa borítású felületek
viasztalanítására;
• kátrány, aszfalt, viasz, gumi, rezina
eltávolítása bármilyen mosható felületről.

Mély tisztítás esetén: vízzel 5-10%-ban
higítva (500 ml -1 lt. Termék minden 10 lt.
vízhez).

Parketta, linóleum száraz
viasztalanításához: vízzel 10-20%-ban
(100-200 ml. Termék minden 1 lt. vízhez)
higítva, permetezzük a kezelendő felületre,
majd kezeljük egykefés piros, zöld vagy
kék koronggal ellátott géppel a felület
száradásáig és a viasz eltávolitásáig. Egy
nedves kendő segítségével távolítsuk el a
felületen maradt viaszt.

Karbantartási munkákhoz: vízzel 0,5-
1%-ban higítva (50-100 ml termék minden
10 lt vízhez).

ECOSOL-lal végzett tisztítás esetén,
öblítsük át a kezelt felületet vízzel. Festett
felületek kezelése előtt bizonyosodjunk
meg a festék színtartóságáról.

Felhasználás

ECOSOL felhasználható egykefés géppel,
mosó-szárító géppel, permetezve,
áztatáshoz vagy kézi felmosáshoz,
szivaccsal történő felhasználáshoz.
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ECOSOL

Utólagos információk

KIZÁRÓLAG SZAKEMBER HASZNÁLHATJA.
5 és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

4db 5 lt-es
műanyagkanna 

Veszély - Bőrirritáló ha. Súlyos
szemirritációt okoz. Lenyelve és a
légutakba kerülve halálos lehet. A
használatot követõen a bört alaposan meg
kell mosni. Viseljen védőkesztyűt és védje a
szemét. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal
forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.
TILOS hánytatni. Bőrirritáció esetén: orvosi
ellátást kell kérni. Ha a szemirritáció nem
múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Biztonsági munkaruházat

Munkavédelmi szemüveg

Gumi vagy PVC kesztyű
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Technikai Leírás

ÖSSZETÉTEL Vízben oldódó higítók, növényi eredetű higítók, tenzioaktív nem
ionikus anyagok, tartósító szerek

ÁLLAG Sárgás, átlátszó folyadék
ILLAT Kellemes, déli-gyümölcsös illat
FAJSÚLY 0,94
AKTIVITÁS 60%
pH érték tisztán 8,5± 0,5
pH érték felhasználási 
higításban

8 ± 0,5

VÍZBEN VALÓ 
OLDHATÓSÁG

Teljes

BIODEGRADABILITÀS minden kapilláraktív rész megfelel a 648/2004 számú Rendelet
(CE) III. mellékletében, a levegőben való lebonthatóságra
vonatkozó előírásoknak
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