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V kolikor imate vprašanje o 

izdelku in uporabi pokličite na  

02 561 1762 ali nam pišite na 

info@omegadoo.si 

 

 OPOZORILO:  Thomil jamči  za kvaliteto izdelka ob ustrezni uporabi, ne pa ob nenamenski in napačni uporabi. 
 

 

 Opis:  
Čistilo je izdelano na bazi tenzidov in pomožnih snovi, ki ojačajo 

čistilno moč. Dobavljivo v treh vonjih: citrona, jabolko in španski 

bezeg. Izdelek učinkuje po uporabi kot zelo prijeten osvežilec 

zraka. 

Delovanje:  
Univerzalno čistilo na bazi bioalkohola, Zaradi nevtralne pH vrednosti 

posebaj priporočljivo za dnevno čiščenje impregniranih tal.  

Tehnični podatki:  
* LASTNOSTI: 
Čistilo za čiščenje površin na bazi bioalkohola z učinkom 

osvežitve prostora.  

Biološko razgradljivo 

* TEHNIČNI PODATKI: 

Fizikalne lastnosti: Tekočina 

Barva: Rumena, zelena, vijolična 

Vonj: Karakterističen, parfumiran 

Gostota: 0.995 +/- 0.005 Gr/cc. 

PH (20ª): 7.0 +/- 0.5 

* SESTAVA: 

Anionski in neionski tenzidi, alkohol, parfum in konzervansi.  

 

Shranjevanje in skladiščenje:  
Tesno zaprto v originalni embalaži. Varovati pred mrazom in vročino. Ne 

sme zmrzniti. Varovati pred neposredno sončno svetlobo. 

 

 

Navodilo za uporabo:  
ČIŠČENJE TAL:  Redčiti z vodo v razmerju do 50 ml na 5 l 

vode. 

UNIVERZALNO ČISTILO: Uporabiti koncentrirano ali 

razredčeno, odvisno od stopnje umazanosti. Izplakovanje 

ni potrebno.  

Varnost in rokovanje:  
Ne zaužiti. Hraniti izven dosega otrok. Za profesionalne uporabnike je na 

voljo varnostni list.  
ZA PROFESIONALNO UPORABO 

 

 

Citrona:    
TSMF004 : 2 l.   plastenka  - 10 kom  

TSMF003 : 4 l.   plastenka  -   4 kom  

TSMF005 : 4 l.   plastenka  -   2 kom  

TSMF008 : 10 l. plastenka  -   1 kom  

Jabolko: 
TSMF044 : 2 l.   plastenka  - 10 kom   

TSMF043 : 4 l.   plastenka  -   4 kom  

TSMF048 : 10 l. plastenka  -   1 kom   

Španski bezeg: 
TSMF023 : 4 l.   plastenka  -   4 kom  

SPLOŠNI ZDRAVSTVENI REGISTER ZA 

PREHRANO 

37-00000271/M 

 
 

 

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI TENZIDI ≥ 90% V SKLADU S: 

Predpis 648/20047CE 

 

Unternehmen zertifiziert durch BVQI: 

Nº ESPMDD006325/ISO 14001 

UMWELTMANAGEMENT 

 

NNeevvttrraallnnoo  ččiissttiilloo  zzaa  ttllaa  --  vvoonnjj  jjaabboollkkaa,,  

cciittrroonnee,,  ššppaannsskkeeggaa  bbeezzggaa  

eeuuttBBooddeennrreeiinniiggeerr,,  AAppffeell//  ZZiittrroonnee// 
FFlliieeddeerr  

BIO-NEUTRAL LILAC 

Pakiranje: 

Navodilo:  
Pri zaužitju takoj obvestite center za zastrupitve in poiščite 

zdravniško pomoč. 
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