
Extrem de concentrat, produs ne-etichetat CLP*, necesitand 
astfel un instructaj mai scurt cu protecția muncii, documentație, 
depozitare și alte costuri similare.

Performanță
 Îndepărtează cu ușurință resturile de săpun, urmele de 

grăsime și murdăria.
 Ideal pentru toate suprafețele sensibile la acid, din zonele 

sanitare, de exemplu, marmura.
 Lasă un parfum ușor, proaspăt.

Eficiență
 Eficient în concentrații mici (de la 0,2%) pentru a reduce 

costurile de curățare.

Siguranță
 Nu este clasificat CLP înseamnă că nu este necesara 

purtarea de echipament de protectie personala.
 Sistem de codificare după culoare, pentru a vă asigura  

că utilizați întotdeauna produsul potrivit pentru acțiunea  
de curățare potrivită. 

DETERGENT SANITAR MAXX Into Alk2

MAXX Into Alk2
DETERGENT SANITAR ALCALIN 

* În conformitate cu legislația CLP DE/020/265
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PRODUS NR. ARTICOL AMBALAJ

MAXX Into Alk2 9084740 12 sticle x 1 l
MAXX Into Alk2 9084760 2 sticle x 5 l

CONDIȚII DE DEPOZITARE:
Temperatura recomandată de depozitare: între 0 °C și 40 °C.

Valoare pH (100%)

7 8 9 10 11 12 13 14

Zone clienți recomandate
 Pentru toate suprafețele lavabile din zonele sanitare, potrivit 

în special pentru marmură și ciment tip Terrazzo. 

Sustenabilitate
 Formule super concentrate ce reduc greutatea de transportat.

NOTE SPECIALE / INFORMAȚII:
Este necesară doar o cantitate mică de produs, prin 
comparație cu produsele normale (adică cele diluate). Doza 
adecvată reduce costurile și impactul asupra mediului 
înconjurător. Înainte de utilizare, testați compatibilitatea 
materialelor într-o zonă mică, ascunsă privirilor.
Plasați indicatoare de avertizare „Atenție - podea udă” și 
lăsați-le acolo până când suprafața este complet uscată.

Doar pentru uz profesional!
Fișele cu date de securitate sunt disponibile la cerere 
pentru utilizatorii profesioniști.
Nu amestecați cu niciun alt produs. A nu se lăsa la 
îndemâna copiilor.
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Instrucțiuni de utilizare:

8 - 40 ml

4 l

1 2 3 4 5

1. Consultați planul de igienă pentru informații de utilizare detaliate.

2. Diluați 8 - 40 ml de MAXX Into Alk2 în 4 l de apă. Utilizați nediluat pe murdăria persistentă.

3. Aplicați soluția de curățare pe o lavetă din microfibră sau pe un burete. Ștergeți suprafața. Vă recomandăm să 
utilizați MAXX Into Alk2 și lavete din microfibră Polifix, codificate după culoare, pentru evita contaminarea încrucișată.

4. Clătiți cu apă sau ștergeți cu o lavetă umedă, curată.

5. Pentru curățarea manuală apardoselilor, recomandăm ca produsul să fie combinat cu sistemul Ecolab de spălare  
cu mopul.


