
 

   
 

  

 

Aprašymas: 
Koncentruotas skystas skalbiklis, pasižymintis dideliu riebalų šalinimu, 

plaunant indus, stalo įrankius, stiklinius indus. Sudėtyje yra labai 

mineralus, užkertančių kelią nuosėdų susidarymui, nepalieka dryžių. 

Ekonomiškas ir efektyvus. Tinka kietam vandeniui. Suderinamas su 

nerūdijančiu plienu, keramika ir plastikais. 

 
 

Savybės: 
Tinka plauti indus, stalo įrankius, stiklinius indus kupolinėse arba tunelinėse 

indaplovėse. Suderinamas su nerūdijančiu plienu, keramika ir plastikais. 
 

Naudojimas: 
Naudokite 1–5 g / l koncentraciją, kad gautumėte 10–11 pH pagal vandens 

kietumą. Niekada nemaišykite su kitais produktais. Norėdami gauti puikius 

rezultatus, skalavimo cikle naudokite Balance LV arba Split LV skalavimo 

priemones. 

 
 

Techniniai duomenys: 
Išvaizda: Skaidrus, skystas. 

Spalva: Geltona 
Kvapas: Būdingas 

Tankis (20º): 1147 - 1153 kg/m³ 

PH (20º) : 13.5 +/- 0.5 

* Sudėtis:  Trinatrio NTA, kalio hidroksidas, natrio hidroksidas.  

 

 

 

Laikymas: 
    Laikyti gamintojo pakuotėje, sandariai uždarytą, nuo šalčio ir karščio. Venkite 
atšaldymo. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. 
 

Saugumas: 
PAVOJUS. Sudėtyje yra kalio hidroksidas, natrio hidroksidas. Smarkiai 

nudegina odą ir pažeidžia akis. Mūvėkite apsaugines pirštines / 

apsauginius drabužius / akių apsaugą / veido apsaugą. PRARIJUS: 

skalaukite burną. NEGALIMA sukelti vėmimo. PATEKUS ANT ODOS 

(arba ant plaukų): Nedelsdami nusivilkite / nuimkite visus užterštus 

drabužius. Nuplaukite odą vandeniu / dušu. PATEKUS Į AKIS: Keletą 

laikydamiesi vietinių / regioninių / nacionalinių taisyklių / atitinkamai 

atliekų. APRIBOTAS NAUDOTI PROFESINIAM NAUDOJIMUI.  

 

Įspėjimai: 

  

 

 

Indų ploviklis vidutinio kietumo 

vandeniui su sekvestrantais. 

 
 

 

 

 

LVDA212: 4,6 Kg.  

LVDA213: 12 Kg.  

LVDA214: 24 Kg.  

 
 

 

GENERAL HEALTH REGISTER FOR 

FOODS: 37-00000271/M 

Company certified by BVQI: 

Nº ESPMDD006325/ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 

 

 
 

SURFACTANTS BIODEGRADABLE ≥ 90% 

ACC.TO: Regulation 648/2004/CE 

 
 
 

UAB “BELL DISTRIBUTION” 

P. Lukšio g. 15, 09132 Vilnius 

Įmonės kodas 302627606 

PVM mok. kodas LT100006139512 

el. paštas: info@karstasalta.lt 

  

 

Ploviklis indų plovimo mašinoms 

Tel.: 370 666 82666;

veiksmingų  ir  biologiškai  skaidžių  medžiagų,  pašalinančių  kalkes  ir

minučių nuolat plaukite vandeniu. Pašalinkite kontaktinius lęšius, jei jie

yra ir sunku tai padaryti - tęskite skalavimą. Tarą šalinkite

tarptautinių taisyklių dėl pavojingų atliekų arba pakuočių ir pakuočių

Dėl didelio šarmingumo jį reikia naudoti atsargiai, vengiant patekimo

ant odos ar akių.

Atsitiktinai prarijus, kreipkitės į Apsinuodijimų informacijos biurą
tel. 370 5 236 2052




