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 INTRA 2 EKO univerzalno sredstvo 

LASTNOSTI IN PODROČJA UPORABE 

 INTRA 2 EKO je hitro delujoče univerzalno čistilo za ročno čiščenje vseh vodoodpornih površin ter ročno in strojno čiščenje talnih  
    površin: kamna, plastičnih in lakiranih površin, keramike ter premazanih talnih površin. Čistilo vsebuje dodatke, ki dajejo odlične     
    čistilne učinke, saj so površine po čiščenju svetleče in brez lis.  

KLJUČNE LASTNOSTI PREDNOSTI 
• Kombinacija aktivnih sestavin  

• Hitro delovanje 

• Prijeten vonj    

• Učinkovit pri minimalnem doziranju 

• Svetleče površine 

• Hitro sušenje  

• Izpiranje ni potrebno 

NAVODILA ZA UPORABO 
 Vsakodnevno čiščenje: Razredčite 2-3 ml  INTRA 2 EKO v 1 L vode, odvisno od stopnje umazanije. Za čiščenje površin uporabite čistilno   
  v kombinaciji z barvno kodiranimi mikro krpami, za ročno čiščenje talnih površin priporočamo uporabo v  kombinaciji  z  mikro    
 menjalnimi krpami za talne površine. Izpiranje površin ni potrebno. 
 Strojno čiščenje tal: Razredčite 2-3 ml  INTRA 2 EKO v 1 L vode. Čistilo dozirajte v rezervoar čistilnega stroja, nanesite čistilno raztopino  
 na talno površino, zribajte ter posesajte površino do suhega. Za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil za uporabi  
 proizvajalec ne prevzema odgovornosti.   

TEHNIČNI PODATKI 
Izgled: tekočina modre barve 
Vonj: specifičen 
pH vrednost koncentrata pri 20°C: 8,30 – 8,70 
Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo izdelka. 

NAVODILA ZA VARNO ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE 
  Nevarno: H319 Povzroča hudo draženje oči.  
   Varno rokovanje: P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za        
   oči/obraz. P305 + P351 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali  
   zdravnika. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z  
   nacionalnimi predpisi. Uporabiti rokavice pri občutljivi ali poškodovani koži. Samo za profesionalno uporabo. 

Informacije za skladiščenje: 
Razred skladiščenja: 12  
Sredstvo skladiščite v zaprti embalaži pri temperaturi med 10 in 25oC. 
Rok uporabe je 2 leti od datuma proizvodnje (odtisnjenega na embalaži). 

INFORMACIJE ZA VAROVANJE OKOLJA 
Tenzidi, ki so prisotni v izdelku izpolnjujejo zahteve za biorazgradljivost določene v Uredbi št. 648/2004 za detergente.  

UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU (Ur.l. RS št. 51/17 in 64/19) 
Sredstvo INTRA 2 EKO ustreza temeljnim okoljskim zahtevam za čistila: 

✓ ni razvrščen in označen z nobenim stavkom za nevarnost, navedenim v točki 5.1.1.1 priloge P19 za čistila 
✓ ne vsebuje več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto čistila  
✓ ne vsebuje konzervansov, razvrščenih kot H400, H410 in H411 

  

PAKIRANJE 
220333 I Plastenka 1L 
220336  I Plastenka 5L 
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