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PROFESJONALNE
DETERGENTY

ARKUSZ PRODUKTU

ULTRANET
Skoncentrowany, niskopieniący, uniwersalny detergent 
do wszystkich powierzchni 

Uwagi ogólne 

ULTRANET jest uniwersalnym bardzo 
skoncentrowanym detergentem, o 
kontrolowanej alkaliczności (pH = 10) oraz 
wysokiej mocy odtłuszczania, niskopieniący. 
ULTRANET dokładnie czyści wszystkie 
zmywalne powierzchnie, usuwając nawet 
uporczywe zabrudzenia. ULTRANET może 
być stosowany zarówno do codziennego 
mycia jak i do generalnego czyszczenia 
podłóg np. po budowie, gdzie podłogi nie 
były poddane żadnym zabiegom i są bardzo 
zabrudzone. ULTRANET dzięki dużej 
koncentracji i niespotykanej formule, która jest 
niezwykle skuteczna, sam rozwiązuje 
większość problemów związanych z 
czyszczeniem, ponieważ stosowany w 
różnych stężeniach, może być stosowany 
zarówno do codziennego czyszczenia jak i do 
usunięcia cięższych zabrudzeń.

Zastosowanie

ULTRANET to detergent do ogólnego użytku, 
nadaje się do codziennego mycia i 
generalnego czyszczenia, zarówno ręcznego 
jak i mechanicznego, podłóg, schodów, okien, 
ścian, mebli, wyrobów sanitarnych i szkła. 
Może być stosowany bez problemów do: 
marmuru, ceramiki, kamienia, płytek, betonu, 
cegły, granitu, PCV, linoleum, gumy, tworzyw 
sztucznych, stali, żelaza, metali miękkich.

Sposób użycia

ULTRANET może być używany do 
czyszczenia zarówno ręcznego, spryskiwacza, 
ściereczki lub gąbki, za pomocą mopa, jak 
również jest doskonały do maszyn 
czyszczących i wtryskowych, oraz myjąco-
suszących.
Do częstego użytku: rozpuścić 0,2- 1% (20ml-
100 ml na 10 l wody). Bez spłukiwania. Do 
okien rozpuścić do 0,2% (20 ml na 10 l wody).
Do generalnego czyszczenia powierzchni 
bardzo zabrudzonych: w zależności od 
grubości brudu rozpuścić do 2% (200 ml na 
10 l wody). 
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Dodatkowe informacje 

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 
4 karnistry - 5 l.

UWAGA - Działa drażniąco na skórę. Działa 
drażniąco na oczy. Nosić rękawice i okulary 
ochronne. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
W przypadku podrażnienia skóry lub oczu, 
zasięgnąć porady lekarza.
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SKŁAD anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki 
maskujące, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, środki 
zapachowe, barwniki

STAN FIZYCZNY ciecz w kolorze zielonym matowym
ZAPACH sosna
CIĘŻAR WŁAŚCIWY 1,01
AKTYWNOŚĆ 23%
ODCZYN pH 10 ± 0,5 
pH w roztworze do użytku 8,5 ± 0,5 
ROZPUSZCZALNOŚC W WODZIE całkowita
BIODEGRADACJA Wszystkie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania biodegradacji 

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

Dane techniczne 

ULTRANET
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