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FUN BALL
Універсальний знежирювач швидкої дії 

Загальний опис 

FUNBALL - це універсальний знежирювач
для швидкого чищення всіх сильно
забруднених поверхонь, що миються, та
підлог.
Спільна дія компонентів гарантує миттєве і
ретельне чищення навіть найскладнішого
бруду.

FUNBALL залишає поверхні чистими і
блискучими.

FUNBALL використовується в сфері
громадського харчування і харчовій
промисловості для щоденного чищення
кухонних поверхонь, плит і фільтрів,
грилів, духовок, раковин і сталевих
кухонних стільниць.

FUNBALL спеціально розроблений для
видалення жирного або маслянистого
бруду, нагару, чорнила, штампів,
потертостей, відкладень атмосферного
бруду, помади і відбитків пальців зі всіх
поверхонь, що миються.
FUNBALL використовується для наступних
цілей:
• видалення плям зі столів, парт, стін,
синтетичних килимів;
• чищення світильників;
• чищення обладнання і механізмів;
• чистка салонів автомобілів;
• видалення комах з вітрового скла;
• попереднє миття автомобільних
бамперів, коліс і фар;
• чищення клавіатур і комп'ютерів;
• видалення слідів гуми і підборів на
підлозі;
• сухе зачищання підлог;
• чищення підлоги автоматичною
машиною для чищення і сушіння.

Спосіб використання
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FUN BALL

Специфікації 

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ Водорозчинні розчинники, неіоногенні поверхнево-активні речовини,
ізолюючі речовини, ароматизатори

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД Прозора жовта рідина
ЗАПАХ Квітковий
ЩІЛЬНІСТЬ 0,97
АКТИВНІСТЬ 20%
рН у чистому вигляді 12,5 ± 0,5
рН у розбавленому
вигляді

10 ± 0,5

РОЗЧИННІСТЬ У ВОДІ Повна
БІОРОЗПАД Поверхнево-активні речовини, що містяться в цьому засобі, відповідають

критеріям розпаду, викладеним у Постанові (EC) № 648/2004 про миючі
засоби.

Додаткова інформація

Небезпека - Викликає серйозні опіки шкіри і
подразнення очей. Одягайте захисні рукавички
і захисні окуляри. У випадку попадання в очі
або на шкіру: обережно промийте водою
протягом декількох хвилин.

ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

12 пляшок по 750 мл 
з 3 розпилювачами
4 каністри по 5 літрів

Вказівки щодо використання

Для чищення всіх поверхонь, що
миються: скористайтесь засобом FUNBALL
у чистому вигляді чи розведеним на 50%.
Розпорошіть на поверхню або нанесіть
тканиною чи шваброю і протріть до повного
висихання.
Для видалення слідів на підлозі та
текстильній оббивці: використовуйте
FUNBALL у чистому вигляді чи розведеним
на 30-50%. Розпиліть на тканину і протріть
поверхню, доки сліди не зникнуть.
Для щоденного чищення підлоги:
розведіть до концентрації 0,5-1%.
Для генерального чищення підлоги:
розведіть до концентрації 5%.

Для сухого зачищення захищених підлог:
Розпиліть FUNBALL, розведений до
концентрації 30%, по поверхні, і обробіть її
машиною для чищення із зеленою або
синьою накладкою до повного висихання та
повного зняття захисту. Залишки зніміть за
допомогою вологої тканини.
На пофарбованих, емальованих або
природних поверхнях спершу проведіть тест
на непомітній частині. Якщо поверхня
зміниться під впливом засобу, розчиніть
FUNBALL, у міру необхідності.
У випадку використання на поверхні, яка
безпосередньо контактує з харчовими
продуктами, поверхню слід прополоскати.

FUNBALL можна використовувати у вигляді спрею і миючого засобу для протирання,
зі шваброю та відром, а також з автоматичною машиною для чищення та сушіння.


