
SANIQUAT CASA

 ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ТВЪРДИ ПОВЪРХНОСТИ

Препарат, одобрен от Министерството на 
Здравеопазването със заповед 
1079-1/01.04.2011
Гарантира чистота и хигиена на 
всякакъв вид повърхности.
Оставя свеж аромат след употреба.

Съвети:
Ако се използва за 
ежедневно почистване да 
се разреди 1% с вода, в 
този случай не изисква 
изплакване.  Не е 
препоръчително да се 
смесва с други препарати.

Описание:
Дезинфекциращ препарат за почистване на твърди повърхности. 
Лесно премахва мръсотията и лошите миризми. Той не уврежда 
метали, пластмаса и боядисани повърхности. Идеален за 
почистване и хигиена на подове, плочки, мивки, бани, врати и 
всякакъв вид миещи се повърхности.

Идеален за хотели, ресторанти, барове, офиси, търговски 
центрове, магазини, училища, детски градини, спортни 
съоръжения, спортни зали и др.
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Химични и физични свойства

течностВъншен вид
Цвят
Мирис

син
свеж аромат

Относително тегло 
Разтворимост 
pH

Химични свойства
Срок на годност

1.000 ± 0.01 g/ml

пълна
11.4 ± 0.3

нейонни-катийонни
 36 месеца

Пенливост 
Умерена

Възможни опаковки
Кашон от 4 туби 5кг всяка– 016SCAS0020 
Кашон с 12 бутилки 750мл – 016SCAS0012

Начин на употреба:

Третиране на малки повърхности:
Разнесете продукта с гъба или микрофибърна 
кърпа. Оставете за 5 минути да подейства,  
след което изплакнете.

За ежедневна употреба върху подове или големи 
повърхности: разредете 5% от продукта във вода. 
Оставете за 5 минути да подейства и след което 
изплакнете.

Подходящи допълващи продукти:

Mop
01AA770684

Pinza per mop
01AA770685

Telaio lock
01AA770672

Panno wet system
micro blue
01AA770670

Carrello Witty 30L con
strizzatore
01AA770679

Dik vetri
016DIKV512
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -  
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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