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

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI TENZIDI ≥ 90% V SKLADU S: 

Predpis 648/20047CE 

 

V kolikor imate vprašanje o 

izdelku in uporabi pokličite na  

02 561 1762 ali nam pišite na 

info@omegadoo.si 

 

 

OMEGA d.o.o., Ljutomerska cesta 28, 9250 Gornja Radgona, E: info@omegadoo.si W: www.omegadoo.si 

 

 

AAllkkaallnnoo  rraazzmmaaššččeevvaallnnoo  ččiissttiilloo  zzaa  ččiissttiillnnee  

aavvttoommaattee  

Opis:  
Koncentrirano alkalno razmaščevalno nepeneče čistilo. 

Posebaj primerno za odstranjevanje vseh vrst organskih in 

mineralnih maščob z industrijslih tal in površin. Izdelano na 

bazi novih neionskih nepenečih tenzidov. Zaradi nizke 

stopnje penjenja in visoke vlažnostne kapacitete je zelo 

primerno za uporabo s čistilnimi avtomati.  

Delovanje:  
Čistilno in razmaščevalno sredstvo za nepremazana tla. Posebaj 

primerno za čistilne avtomate in enokolutne čistilne stroje. 

 Tehnični podatki:  
 LASTNOSTI: 
Čistilo za čiščenje in razmaščevanje površin –nepeneče, 

dobro veže vlago, odišavljeno.  

* TEHNIČNI PODATKI: 

Fizikalne lastnosti: Tekočina 

Barva: Rumeno-rjava 

Vonj: Karakterističen, parfumiran 

Gostota:  (20 º): 1.107 +/- 0.002 Gc/cc 

PH (20º): 13 +/- 0.5 

* SESTAVA: Lugi, neionski tenzidi, Hydrotrop, dišave. 

 

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

Ne sme zmrzniti. Varovati pred neposredno sončno svetlobo. 

 

 

Navodilo:  
Pri zaužitju takoj obvestite center za zastrupitve in poiščite zdravniško 

pomoč. 

 

Navodila za uporabo:  
Za ekstremno umazanijo avtomati 1:10, enokolutni stroji  1:5. 

Za močno umazanijo avtomati 1:20, enokolutni stroji  1:10.  

Za normalno umazanijo avtomati 1:30, enokolutni stroji  1:15.  

LSDE088: 4 l kanister – 4 kom. 

Varnost in rokovanje:  
Vsebuje natrijev hidroksid. Povzroča hude opekline. Če pride v 

stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško 

pomoč. Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško 

pomoč. Po možnosti pokazati nalepko.Ne zaužiti. Nositi primerno 

zaščitno obleko. Nositi primerne zaščitne rokavice. Nositi zaščito 

za oči/obraz.Hraniti izven dosega otrok. Za profesionalne 

uporabnike je na voljo varnostni list. 

ZA PROFESIONALNO UPORABO 

SPLOŠNI ZDRAVSTVENI REGISTER ZA 

PREHRANO 

37-00000271/M 
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