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Termékismertető 
 

  Enyhén savas szanitertisztító koncentrátum 
 

Általános 
TEVAN® ECO SAN ULTRA A a Natura termékcsalád része. 
 
Ezek a termékek felelősségteljesen növényi eredetű, megújuló és biológiailag lebomló  
nyersanyagokból készülnek. 
 
Ideális saválló felületekhez, például csempékhez, szaniter kerámiákhoz és  
rozsdamentes acélokhoz, valamint a vízkő lerakódások megelőzéséhez  
és eltávolításához szaniter helyiségekben. 
 

 Tulajdonságok 
A gélszerű állagának köszönhetően függőleges felületeken sem folyik le. 
A rendszeres használat csökkenti a lerakódások képződését és világosítja a felületeket. 
A termék elnyerte a skandináv ökocímkét, és alkalmas allergiások számára is. 
A termékek megújuló és biológiailag lebomló alapanyagokból készülnek. 
 
● Színtelen és szagtalan folyadék 
● Enyhe vízkőoldás   
● A gélszerű állag hosszabb érintkezési időt biztosít   
● Színkóddal ellátott címke (piros) 
● Széles alkalmazási kör 
● Nemzetközileg elismert környezeti címkével tüntették ki. 

 
 

Adagolás & Alkalmazás 
1: 250/1: 1000 

 
Adagolás a következő információk szerint:  
• Rendszeres tisztításhoz: 1-4 ml / liter víz (= 1: 1000 (0.1%) bis 1: 250 (0.4%) 
 
• A vízkőlerakódás eltávolításához: Használja a terméket hígítatlanul.  

Hagyja a terméket egy darabig hatni anélkül, hogy kiszáradna.  
Aztán öblítse le a felületet vagy törölje le ruhával.  
Az adagolást a szennyezettség mértékéhez állítsa be. 

 
Kézi használatra: Készítsen használatra kész oldatot, nedvesítsen meg egy ruhát és 
törölje le vele a felületeket. Ezután öblítse le a felületet tiszta vízzel. A munka során 
mikroszálas kendőket kell használni, amit rendszeresen össze kell hajtani. Ha az 
összes összehajtott felületet használta, egy új, tiszta munkaruhát kell használni. 

 
Cikkszámik & Csomagolási egységek 

4914010 
4914008 
4914007 

Tevan® ECO SAN ULTRA 4 x 5 l (karton) 
Tevan® ECO SAN ULTRA 20 l (kanna)  
Tevan® ECO SAN ULTRA 850 l (IBC konténer) 

 TEVAN® ECO SAN ULTRA 
uultrauultraULTRA 

ECO PRODUCTS 
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Termékismertető 
Tevan® ECO SAN ULTRA 
 
Hasonló termékek: 

  Tevan® ECO SAN ULTRA egy ökológiailag enyhén savas tisztítószer a Tevan® ECO  
   termékcsaládból. 
 

Termékspecifikus megoldások vannak a szennyezés különböző követelményeire és 
típusaira. Vegye fel velünk a kapcsolatot a részletekért. 
. 

 

 
 

Tevan®  ECO INT Tevan® ECO SAN 
 

Specifikációk 
Megjelenés:   színtelen és szagtalan folyadék 
pH-érték:   hígítatlan ± 3 
Sűrűség:   (20 ° C): 1,09 g / ml 
Tartalmaz:   <5% nemionos felületaktív anyagok, nátrium-benzoát 

 
 

Az adagolás spórolást jelent 
A Tevan® Multimix adagoló készülék mindig garantálja a helyes használatra kész 
koncentrációt. 
Az adagoló egység az Ön igényeihez igazodik. Csökken a fogyasztás, a túladagolás 
már a múlté. Ideális az 1:1 dózisú, használatra kész termékekhez is. 
 
Minden adagoló egység az Ön által használt termékekhez igazodik. Kérésre az adagoló 
egység saját logóval is ellátható. 
 
Az ivóvíz csövek és rendszerek számára speciális tanúsított adagoló egységeket 
kínálunk az állandó adagolás biztosítása érdekében. Lépjen kapcsolatba 
értékesítőinkkel átfogó tanácsokért és információkért. 
 

Megjegyzés 
Minden helyzet egyedi, és meghatározza a felhasználandó termékek követelményeit. 
Konkrét kihívások esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az optimális eredmények elérése érdekében. Munkatársaink 
örömmel adnak tanácsot Önnek. 

 

Tárolás és szállítás 
A termék az alkalmazandó ADR-előírások szerint nem veszélyes áru. 
Tároláshoz és szállításhoz mindig az eredeti csomagolást használja. A sűrített termék kezelésével kapcsolatos 
részletes információkért lásd a biztonsági adatlap 7. szakaszában (Tárolás) és a 14. szakaszban (Szállítás) található 
információkat. 

 

KIKÖTÉS 
Ha gondosan követi az utasításokat, mindig nagyszerű eredményeket fog elérni. Mivel azonban a termék raktáron van 
és az ellenőrzésünkön kívül kerül feldolgozásra, nem vállalunk felelősséget semmilyen következményért, amely annak 
használatából eredhet. 

ECO 


