
 

 

RATIO RB-2 Zero 
Ultra koncentrált nagy hatékonyságú zsíroldó termés zetes alapú* tisztítószer 

 
• Használata RATIO keverő rendszerrel 
• Biológiailag teljesen lebomló növényi eredetű anyagokból készült. 
• Hatékony a makacs szennyeződéseken is 
 
Univerzális, koncentrált tisztítószer a kemény felületek tisztításához. Kiválóan al-
kalmas gépi súrolás esetén is. Hatékony makacs szennyeződésekre is. Almaecet 
illatú, allergénmentes (a 648/2004 EK rendelet szerint). Növényi eredetű nyers-
anyagokat (például felületaktív anyagokat) tartalmaz, amelyek a kukorica, burgo-
nya, cukorrépa és kókuszolaj feldolgozásából származnak. Foszfát és nikkelmen-
tes (kevesebb, mint 0,01 ppm-t tartalmaz). Dermatológiailag tesztelt termék (hu-
man patch teszt – állatokon nem tesztelt). A CLP jelölések hiánya azt jelenti, hogy 
a termék mind a felhasználóra, mind a környezetre biztonságos, amennyiben biz-
tosítják a használatát a címkén található felhasználói javaslatok és egyéb informá-
ciók szerint. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Alkalmazási mód 
RATIO-MIX flakon és RATIO-SHOT flakon használata ajánlott. 

Adagolás 
Használja a RATIO hígítási rendszert. RATIO-MIX vödör: 8 L vödör, „K” hígítási 
utasítás  
RATIO-SHOT vödör: 8 L vödör, helyezze a hígítási jelölést 12 ml-re az adagolás-
hoz. 

Fizikai adatok 
Megjelenés: átlátszó folyadék 
Szín: zöld 
Illat: almaecet 
pH: <11,4 
Relatív sűrűség: 1,093 g/ml 
Aktív hatóanyag: 34% +/- 2% 
 

Összetétel 
ALKYL ETHER SULFATE C12-14, SODIUM SALT, ALKYL POLYGLYCOL 
ETHER C10-16, ALKYL POLYGLUCOSIDE 

 
 
 
 
 

 
 

 
VESZÉLY 

Figyelmeztetések 
Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. A használatot követően a kezeket 
alaposan meg kell mosni. Szemvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS 
esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TO-
XIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell 
kérni. A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. 



 

 

RATIO RB-2 Zero 
Ultra koncentrált nagy hatékonyságú zsíroldó termés zetes alapú* tisztítószer 

Tárolás 
Napfénytől védett helyen tárolandó. Hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. Tartsa 
távol ételtől, italtól és állateledeltől. 
 

 

 
 
 

 
 
Megjegyzés 
* Növényi eredetű nyersanyagokat tartalmaz, melyek biológiailag teljesen lebom-
lóak (tartalmaz felületaktív anyagokat, melyek biológiailag lebomlóak a 648/2004 
EK rendelet szerint). 

Csak professzionális használatra. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll. 

 

Kiszerelés 
1,5 l 

 

Engedély, regisztráció: 
Regisztráció: - 

Forgalmazó: 
ASSIST-TREND Kft., H2541 Lábatlan, Rákóczi u. 105. 
Tel.: +36 (33) 524-071, Fax: +36 (33) 524-070, e-mail: info@assist-trend.hu 
 
 
 
 

 


