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JET
Aktywna piana do generalnego czyszczenia

Uwagi ogólne 

JET è un disincrostante acido a schiuma attiva 
che si utilizza per la pulizia periodica di fondo 
di articoli sanitari, pavimenti e pareti. 

JET elimina completamente calcare, ruggine, 
sapone e grasso. 

Używany bez rozcieńczenia w butelce z 
rozpylaczem JET tworzy gęstą i trwałą pianę, 
która przylega do pionowych powierzchni i 
przedmiotów, nie spływa, zwiększając w ten 
sposób czas kontaktu z powierzchnią i 
skuteczność produktu. 

JET dezodoryzuje powierzchnię i pozostawia 
w otoczeniu przyjemny zapach. Nie emituje 
szkodliwych i drażniących oparów. 
Pozostawia powierzchnię błyszczącą.

Zastosowanie
JET jest używany do generalnego czyszczenia 
i usuwania kamienia i czyszczenia kranów, 
służby zdrowia, prysznice, toalety i pisuary, 
umywalki, płytek ceramicznych, powierzchni 
ze stali nierdzewnej.
JET doskonale czyści poczerniałe fugi w 
podłogach i ścianach z płytek.

Sposób użycie
Odkamienianie za pomocą aktywnej 
piany sanitariatów, WC i pisuarów: 
obrócić dyszę nebulizatora na pozycję ON. 
Rozpylać i pozostawić pianę. W razie 
potrzeby, pocierać powierzchnię ścierną 
częścią gąbki. Dokładnie spłukać kilka razy 
wodą. Po użyciu należy przekręcić regulator 
dyszy do pozycji OFF.

Generalne czyszczenie podłóg za pomocą 
mop:  przygotować roztwór o stężeniu 3-5% 
(300-500 ml na 10 l wody)

Uwaga: przedłużony czas kontaktu z 
powierzchnią, może spowodować jej 
uszkodzenie.
Nie stosować namarmurze lub 
powierzchniach lakierowanych lub 
malowanych..
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Rodzaj niebezpieczeństwa i sposób 
zapobiebania 
Produkt działa drażniąco na oczy.
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast 
przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady 
lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Dodatkowie informacje 

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Nie mieszać z innymi produktami (wybielacz, soda 
kaustyczna)

 
12 butelek po 750 ml. 
i nebulizatry 
4 karnistry po 5 lt.

środki ostrożności  

okulary ochronne 

Rękawiczki gumowe
 lub z pcv
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               Dane tachniczne 

Skład kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, barwniki, 
olejki zapachowe, środki antykorozyjne

Stan fiziczny ciecz przeźroczysta zielona
Zapach  pachnące
Ciężar właściwy 1,04
aktywność 16 %
Odczyn  ph 0,5 ± 0,5 
Ph  w roztworze do użytku 1,5 ± 0,5 
rozpuszczalność w wodzie całkowita
Biodegradacja Wszystkie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania 

biodegradacji tlenowej zawartej w załączniku III do 
rozporządzenia (IS) Nr 648/2004
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