
Uniwersalny detergent do  mycia naczyń, podłóg i
innych powierzchni zmywalnych

ProWash® Uni
płyn

Zalety
uniwersalny preparat do mycia,

dobrze pieni się,

nie poostawia smug,

pozostawia czyste i lśniące naczynia,

łagodny dla skóry rąk,

przyjemny cytrynowy zapach

Obszary zastosowania
ProWash® Uni jest uniwersalnym preparatem przeznaczonym
do mycia ręcznego, mycia naczyń i innych powierzchni
zmywalnych.

Własciwości produktu
ProWash® Uni jest preparatem o skoncentrowanej formule,
dzięki której tworzy gęstą pianę i pozostawia naczynia czyste,
lśniące i bez smug. ProWash® Uni przeznaczony jest do mycia
ręcznego i nie podrażnia skóry rąk.

Wskazówki dotyczące stosowania
ProWash® Uni jest preparatem myjącym do stosowania
standardowo w stężeniu 0,5%. Stężenie roztworu należy
dostosować do intensywności występującego zabrudzenia.
Po zastosowaniu koncentratu, do silnie zabrudzonych
powierzchni, należy zmyć powierzchnię czystą wodą. Uwaga:
Tylko do użytku profesjonalnego.
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Dystrybutor Producent
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schulke CZ, s.r.o.
Lidicka 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz

Firma Schulke CZ s.r.o. jest posiadaczem certyfikatów ISO 13485
oraz ISO 9001.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
Preparat ProWash® Uni zawiera: sole sodowe
kwasu benzenosulfonowego, pochodne alkilowe
C10-13(EC270-115-0); Alkohole, C12-14, etoksylowane,
siarczanowe, sole sodowe (EC500-234-8)

Wskazówki szczególne
Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych
opakowaniach, z dala  od żywności, napojów i wody pitnej.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami
ciepła. Temperatura przechowywania: od +5°C do 25°C.
Termin ważności: 2 lata.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

ProWash Uni 1 l FL 12/Karton 70000284

ProWash Uni 5 kg KA 1/Kanister 70000285


