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Természetes eredetű szerves sav (citromsav) alapú vízkőoldó tisztítószer. Ideá

WC-be. Csaptelepek, fürdőkádak, zuhanyzók, csempé

használata, újralerakódást gátló komponenseinek köszönhetően segít a vízkövesedés 

megakadályozásában. Alkalmas hajók, csónakok és más szállít

tisztítására is. Cukorrépa és kókuszo

felületaktív anyagokat, savakat, oldószereket) tartalmaz

Rendelet). 

Foszfát- és nikkelmentes (kevesebb mint

teszt – állatokon nem tesztelt). A CLP figyelmeztető jelek hiánya azt jelenti, hogy a termék alkalmazása 

mind a felhasználó, mind a környezet számára biztonságos, feltéve, hogy a használati utasításoknak és 

a címkén lévő egyéb információknak megfelelően alkalmazzák.

 
Permetezzük a terméket közvetlenül a felületre.
Hagyjuk hatni, és öblítsük le. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Használatra kész oldat. A javasolt hígítás lehetővé

minimálisra csökkenti a környezeti hatást.
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TERMÉSZETES ALAPÚ* 
ILLATOSÍTOTT VÍZKŐOLDÓ 
TISZTÍTÓSZER 

Hatékonysága a piacvezetővel szemben 

17025 szerint tanúsított laboratóriumban tesztelt.

Természetes eredetű, teljes mértékben 

biolebontható* alapanyagokból készült.

Nincsenek CLP piktogramok.

Természetes eredetű szerves sav (citromsav) alapú vízkőoldó tisztítószer. Ideá

be. Csaptelepek, fürdőkádak, zuhanyzók, csempék, stb. napi tisztítására ajánlott. A Ruby napi 

használata, újralerakódást gátló komponenseinek köszönhetően segít a vízkövesedés 

megakadályozásában. Alkalmas hajók, csónakok és más szállító járművek belső felületeinek 

tisztítására is. Cukorrépa és kókuszolaj feldolgozásából származó növényi eredetű alapanyagokat (pl. 

felületaktív anyagokat, savakat, oldószereket) tartalmaz. Gyümölcsös illatú, allergénmentes

kelmentes (kevesebb mint 0.01 ppm). Dermatológiailag tesztelt te

). A CLP figyelmeztető jelek hiánya azt jelenti, hogy a termék alkalmazása 

mind a felhasználó, mind a környezet számára biztonságos, feltéve, hogy a használati utasításoknak és 

knak megfelelően alkalmazzák. 

Permetezzük a terméket közvetlenül a felületre. Dörzsöljük át nedves ronggyal, vagy szivacskendővel. 

Használatra kész oldat. A javasolt hígítás lehetővé teszi a gazdaságos felhasználást és 

minimálisra csökkenti a környezeti hatást. 
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FIGYELMEZTETÉSEK 

CSOMAGOLÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÜLSŐ: Tiszta folyadék 

SZÍN: Piros 

ILLAT: Gyümölcsös 

ILLÉKONY SZERVES ANYAG: 1,50% 
 

PH Aktív anyag [%] Sűrűség 
(g/ml) 

Gőznyomás 
(bar) 

Viszkozitás (cP) Összes száraz 
anyag [%] 

> 2,1 6,2 ± 0,6 1.01    

 

A termék a 1272/2008/EC (CLP) Rendelet értelmében nem veszélyes besorolású. 

 
Ne használjuk mészköves (márvány, stb.) felületeken. A Sutter Professional nem vállal felelősséget a 

termék nem rendeltetésszerű használatából eredő semmilyen kárért.   

Kizárólag professzionális felhasználásra. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll. 

(*) Növényi eredetű, teljes mértékben biolebontható alapanyagokból készült. (A termékben lévő 

felületaktív anyagok a 648/2004/EC Rendeletnek megfelelően biológiailag könnyen és gyorsan 

lebomlanak.) 

 

Kód Méret Mennyiség Raklap 

5582 5 kg 4 9x4=36 
 

5696 750 ml 12 11x3=33 
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