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RADIKALIN

Innovative Hygiene.

Field of application/use

RADIKALIN

Easily removes fatty soilings from surfaces, floors, cooker hoods etc. Doesn't

foam, therefore also suitable for high-pressure equipment. Do not apply on

aluminium. Rinse the surface with clean water after using.

Силно концентриран, течен препарат за почистване.

Описание на продукта

Отстранява безпроблемно съдържащи мазнина замърсявания от

всички повърхности, подове, абсорбатори и др. Не се пени, затова е

подходящ и за приложение при уреди с високо налягане. Да не се

използва върху алуминий. След употреба изплакнете с чиста вода.

Приложение/области на приложение

Highly concentrated liquid cleanser.

Product description

In case of aluminium and varnished surfaces, please check the tolerancy.

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product

characteristics before use. Keep away from children.

Storage

Keep container closed. Store at room temperature to retain product quality.

Europallet

Dosage

Mix 50 ml RADIKALIN with 10 litres of water (=1:200). Use RADIKALIN

undiluted in case of extreme soilings.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 4210100211

Art.-No. 4210100208

10 kg canister

6 x 1 kg system bottle

60 canisters, 10 kg

342 system bottles, 1 kg

Референции

За поддържане след почистване с RADIKALIN, препоръчваме 

niroGLANZ, в случай на повърхности от благородна стомана.

In case of stainless steel surfaces we recommend niroSHINE for 

maintenance after cleaning with RADIKALIN.

References

Евро пале

60 туби, 10 кг. 

342 бутилки, 1 кг.

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при

стайна температура, за да запазите качеството на продукта. 

Съхранение

Смесете 50 мл. RADIKALIN с 10 литра вода (= 1:200). Използвайте

RADIKALIN неразреден в случай на упорити замърсявания.

Дозиране

Арт. № 210100211 

Арт. № 210100208

Съдържание на опаковката

При алуминий и лакирани повърхности, тествайте предварително

върху малък участък. Спазвайте обичайните предпазни мерки при

работа с химикали. Винаги четете информацията за продукта и

етикета преди употреба.  Да се съхранява далеч от деца.

Инструкция за безопастност

10 кг. туба 

6 x 1 кг. Бутилка

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH www.hagleitner.com


