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Herli Super A 
 
 

 

Általános  
Koncentrált, lúgos, habzásgátló speciális tisztítószer  
úszómedencékhez, az ipar és a kereskedelem számára. 
 

Felhasználás  
A Herli Super A alkalmas a makacs zsírlerakódások, szappan és más 
szennyeződések eltávolítására, víz és lúgálló felületeken. Kiváló az ipar,  
az uszoda és a szaniter területek időszaki tisztításához. 
 
Nem alkalmas alumínium és horganyzott felületek, valamint mészkőtartalmú kövek 
pl.márvány vagy travertin tisztítására. 
 

Tulajdonságok  
* Gyorsan és hatékonyan eltávolítja a makacs zsírlerakódásokat, szappan és 
  egyéb szennyeződéseket. 
* Általában a hatás elérése érdekében nincs szükség külso mechanikus segítségre 
* Mélységi hatású tisztítószer 
* Felhasználása takarékos, mert koncentrátum 
* Nem tartalmaz foszfátot vagy EDTA-t, csak természetes mészkötőt 
 

Felhasználási 
javaslat 

 
Adagolás: 10 max. 100-szorosára hígítható vízzel (100 ml - 1 liter - 10 liter víz).. 
A felületet alaposan nedvesítsük be, utána vigyük fel a tisztítószert, majd 5-10 
percig hagyjuk hatni. 
Makacs szennyeződés esetén mechanikai tisztítással fokozhatjuk a hatást. Végül 
pedig bőséges vízzel öblítsük le a felületet. Utána megszáradhat. 
Ne keverjük más tisztító eszközökkel, vagy klórtartalmú termékekkel! 
 

Specifikáció  
Küllem:  színtelen, tiszta folyadék 
Tartalmaz:  kálium-hidroxid, természetes mosószereket, természetes 

mészkötők és korróziógátlók 
pH (20 ° C):  > 13 (10% -os oldat) 
Sűrűség (20 ° C):  1,23 g / ml 
 
 

Biztonság A termék osztályba sorolása és címkézése                                          
az (EG) Nr. 1272/2008, CLP                      
                                                                                           SGH05 
 

Csomagolás Karton Kanna 4 x 5 literes 
Kanna 20 literes 

Tárolás  
A termékeket eredeti csomagolásban, szorosan lezárva, 5 - 30 ° C hőmérsékleten 
kell tárolni.  
Eltartható 48 hónapig. 
 

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! 

 

 

 


