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Herli AKS 
 
 

 

Általános  
Koncenrált alkáli tisztítószer ipari, és úszómedence  tisztításhoz. 

Felhasználás  
Herli AKS a makacs zsírlerakódások, szappan és más szennyeződések 
eltávolítására alkalmas, víz és lúgálló felületeken. 
Kiválóan alkalmas a rendszeres tisztításra az ipar, uszoda és szaniter területen.  
Nem alkalmas alumínium és horganyzott felületek valamint mészkőtartalmú kövek 
(pl. márvány) tisztítására 
 

Tulajdonságok  
* Gyorsan és hatékonyan eltávolítja a makacs zsírlerakódásokat, szappant és más  
  szennyeződést  
* Általában a hatás elérése érdekében nincs szükség külső mechanikus segítségre 
* Mélységi hatású tisztítószer 
* Felhasználása takarékos, mert koncentrátum 
* Nem tartalmaz foszfátot vagy EDTA-t, csak természetes mészkötőt 
* OECD C.4-B(92/69/EEG/L 383 A teszt alapján teljesen lebomlik 
 

Felhasználási 
javaslat 

 
Adagolás: 10 max. 100-szorosára hígítható vízzel. 
A felületet alaposan nedvesítsük be, utána vigyük fel a tisztítószert, majd 5-10 
percig hagyjuk hatni. 
Amennyiben nagyon erős, extrém a lerakódás, úgy mechanikai tisztítással 
fokozhatjuk a hatást. Végül pedig bőségesen  vízzel öblítsük le a felületet. 
Ne keverjük más tisztítóeszközökkel, vagy klórtartalmú termékekkel! 
 

Specifikáció Külső                : tiszta, kék folyadék  
Tartalom          : nátriumhidroxid, alkáliák, természetes mészkötőanyag és  
                          felületaktív anyagok, illatanyagok. 
pH (20°C)        : kb.12,5 (10 % oldat) 
Sűrűség(20°C): 1,08 g/ml 
 

Biztonság A termék az EU jelenleg érvényben lévő a termékek besorolására vonatkozó 
előírásának számítási módszere alapján izgatónak minősül. 

 

Csomagolás Karton Kanna 4 x 5 literes  

                Kanna 20 literes 

Tárolás Fagymentes helyen. 

Az útmutatások és az adatok legjobb tudásunk szerint készültek, és az a céljuk, hogy a felhasználónak a termékünk 
felhasználásában segítségére legyenek. A tartalom csak tanácsként használatos, minden kötelezettség és következmény nélküli. 
Ugyanez vonatkozik, harmadik fél bármilyen követeléseire is. Kérjük, figyelembe venni a címkéken és a biztonsági adatlapokon 
szereplő útmutatókat! 
A törvényi előírásokat be kell tartani! 

 


