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PROFESJONALNE
DETERGENTY

Uwagi ogólne
MUST jest odtłuszczaczem silnie zasadowym 
do głębokiego czyszczenia i odnowy.
MUST  jest odpowiedni dla przemysłu 
spożywczego i środowisk stosujących system 
HACCP
MUST  rozpuszcza wszystkie rodzaje 
tłuszczów zarówno organicznych jak i 
mineralnych..
MUST jest bardzo szybki i idealny do dużych 
obszarów; minimalizuje czas mycia, 
pozostawiając powierzchnie czyste i 
odtłuszczone.
MUST  jest skoncentrowany i skuteczny w 
bardzo niskich stężeniach i niskopieniący.
MUST  jest idealny do  wszystkich urządzeń 
czyszczących, (m.in. myjek ciśnieniowych).
Zastosiwanie
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MUST może być stosowany na 
powierzchniach z marmuru, ceramicznych, 
gresie, gresie porcelanowym, cemencie, 
cegłach, granicie, klinkier, kamiennych, 
metalowych, z włókna szklanego.

MUST nie należy stosować na linoleum, 
gumie, powierzchniach aluminiowych lub 
innych z metali lekkich, powierzchniach 
malowanych i woskowanych.

               Dane techniczne 

Skład zasadowy, środki maskujące, niejonowych środków powierzchniowo 
czynnych

Wygląd przezroczysta ciecz bladego błękitu

Zapach Bez zapach

Ciężar właściwy 1,09

Odczyn  pH 14
Rozpuszczalność w wodzie całkowita

Biodegradacja Wszystkie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania 
biodegradacji tlenowej zawartej w załączniku III do rozporządzenia (IS) 
Nr  648/2004

super odtłuszczacz do przemysłu, przemysłu 
spożywczego, HACCP

Sposób użycia

MUST może być stosowany ręcznie, za 
pomocą mopa lub urządzeń czyszczących.

MUST do użytku: w przemyśle, w zakładach 
mechanicznych, supermarketach, 
restauracjach, w obszarach przygotowywania 
żywności, kuchniach, rzeźniach, w przemyśle 
spożywczym, przemyśle mleczarskim i 
cukierniczym.
MUST jest odpowiedni do wszystkich rodzajów 
podłóg, ścian i urządzeń odpornych na mieszaniny 
alkaliczne.

Stężenia do użytku
Utrzymanie czystoœci: 0,5% (50 ml 
MUST na 10 litrów wody.)
Generalne czyszczenie: 3-5% (300 do 
500 ml MUST na 10 litrów wody).
Przy użyciu myjki ciśnieniowej:  1 - 2% 
(100 - 200 ml MUST 10 litrów wody)

Po umyciu spłukać wodą.
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Rodzaj niebezpieczeństwa i sposób 
zapobiebania 

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
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Substancja szkodliwa, powoduje poważne 
opażenia. 
W przypadku kontaktu z oczami i skórą, 
natychmiast przemyć dużą ilością wody i 
zasięgnąć porady lekarza.
Użyj odzież ochronna, rękawice i ochronę oczu / 
twarzy.
W razie wypadku lub złego samopoczucia 
zasięgnąć natychmiast porady lekarza (w miarę 
możliwości pokazać etykietę).

Dodatkowie informacje 

Środki ostrożności   

okulary ochronne 

Rękawiczki gumowe 
lub z pcv

2 kanestry po 5 lt.
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