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хімічні засоби 
для чищення 

Ч
И

Щ
Е

Н
Н

Я
 Т

УА
ЛЕ

ТУ
 

СПЕЦИФІКАЦІЯ
BT 13002/07

JET
Активна піна для видалення застарілого 
накипу та вапняних відкладень 

JET є активним пінним кислотним засобом
для періодичного видалення застарілого
накипу, вапняних відкладень і мильного
осаду на кранах, підлозі та стінах ванних
кімнат.

JET усуває вапняний наліт і накип, іржу,
мильний осад та жир.
• При розпилюванні, JET утворює густу
стійку піну, яка чіпляється на вертикальних
поверхнях, не сповзаючи, що збільшує час
контакту з поверхнею і ефективність дії
засобів.

JET дезодорує і залишає приємний аромат
у приміщенні. Він не утворює подразнюючі
або шкідливі випари.
Поверхні, очищені за допомогою JET,
стають блискучими й яскравими.

JET використовується для періодичного
генерального прибирання та видалення
накипу з сантехніки, душових кабін,
умивальників, унітазів, керамічної плитки
та виробів нержавіючої сталі.

JET глибоко відчищає бруд, який відклався
на швах між плитками на підлозі і стінах.

Для видалення накипу та вапняних
відкладень з кранів у ванних кімнатах,
туалетах і пісуарах: поверніть
розпилювач в положення ON.
Розпиліть і залиште піну діяти. За
необхідності, протріть поверхню
абразивною губкою. Ретельно промийте
поверхню. Після використання засобу
поверніть розпилювач в положення OFF.

Для генерального чищення підлоги
шваброю: розчиніть до концентрації 3%
(300 мл на 10 л води).

Увага: Тривалий контакт засобу з
поверхнею може призвести до її
пошкодження. Не використовуйте засіб на
мармурі, емальованих або пофарбованих
поверхнях.

Загальний опис 

Спосіб використання 

Інструкції щодо застосування
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СПЕЦИФІКАЦІЯ
BT 13002/07

JET

12 пляшок по 750 мл з 
розпилювачем

4 каністри по 5 літрів 

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

Не змішуйте з іншими засобами (такими як
білизна, каустична сода).

Захисні окуляри 

Гумові або ПВХ-рукавички
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Специфікації 

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ Органічні кислоти, неіоногенні поверхнево-активні речовини,
ароматизатори, антикорозійні засоби

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД Прозора зелена рідина
ЗАПАХ Присутній
ЩІЛЬНІСТЬ 1,04
АКТИВНІСТЬ 16%
рН у чистому вигляді >2
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 Захисний одяг


