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DEFINICJA 

 

Stężony roztwór wodny anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych, czynników kompleksotwórczych, 
rozpuszczalników rozpuszczalnych w wodzie, alkaliów organicznych i nieorganicznych. 

 

ZASTOSOWANIE I WYDAJNOŚĆ 
 

DETERFLASH to stężony detergent alkaliczny o kontrolowanej zdolności pienienia, przeznaczony specjalnie do odtłuszczania 
wszystkich rodzajów płytek porcelanowych (polerowanych, naturalnie matowych, z teksturą i szklonych) i płytek ceramicznych.  
Doskonały dla nadzwyczajnego czyszczenia powierzchni narażonych na zabrudzenia organiczne i oleiste oraz zanieczyszczenia 
kuchenne i warsztatowe. 
Synergiczne działanie wykorzystywanych w formule produktu składników aktywnych zapewnia skuteczne usuwanie zabrudzeń 
znajdujących się w mikro-porowatościach. Produkt DETERFLASH może być używany w stanie rozcieńczonym w wodzie, w 
zależności od konsystencji i rodzaju zabrudzeń. Może być używany do czyszczenia ręcznego i za pomocą szorowarek 
samojezdnych. 
DETERFLASH zapewnia doskonałe rezultaty w wysokim stężeniu w zakresie nadzwyczajnego czyszczenia płytek terakotowych, 
cegieł, kamienia, posadzek betonowych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni odpornych na działanie substancji alkalicznych. 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
 

Usuwanie plam: stosować produkt w stanie nierozcieńczonym, nałożyć na powierzchnię i pozostawić go przez kilka minut. 
Używając średnio twardego materiału ściernego rozprowadzić produkt na całej powierzchni płytek / ciągłej posadzki. 
W przypadku czyszczenia nadzwyczajnego, rozcieńczyć w wodzie (maks. 25%) w 
zależności od konsystencji zabrudzeń. W przypadku użycia w szorowarkach, rozcieńczyć w 
stężeniu maks. 2-5%. 
Należy zawsze przeprowadzić wstępny test dla określenia 
odpowiedniego stężenia i sposobu wykorzystania produktu. Zużycie: 
w zależności od rozwiązania i konsystencji zabrudzeń. 

 

 

Właściwości chemiczne i fizyczne 

pH (20°C) produktu w stanie czystym: 12 

Gęstość (20 °C): 1,005 g/cc 

Wygląd: ciecz 

Zapach: ostry 

Kolor:    bezbarwny/bursztynowy 
 

Opakowanie 

butelka PE o poj. 1 litra, 

opakowanie zawierające 12 

szt., pojemnik o poj. 5 litrów, 

opakowanie zawierające 4 

szt. 

Zagrożenia 

Piktogram:  

Hasła ostrzegawcze:

 Zwroty 

wskazujące rodzaj 

zagrożenia: 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 

pojemnik lub etykietę. P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. 
P280 Stosować rękawice / odzież ochronną oraz środki ochrony oczu / twarzy. 

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. 

 
Zawiera: WODOROTLENEK SODU 

EDTA, sól tetrasodowa 

 
Składniki zgodne z przepisami rozporządzenia WE nr 648/2004 

Mniej niż 5%: niejonowe środki powierzchniowo czynne, sól sodowa EDTA, węglowodory 

aromatyczne 

 
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Karcie Charakterystyki sporządzonej zgodnie z 

postanowieniami Rozporz. WE 1907/2006 (REACH) wraz z jego kolejnymi wersjami 
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Firma Bel Chimica Srl udziela gwarancji dotyczącej parametrów wydajnościowych produktu, czyli jego zgodności z właściwościami określonymi w odpowiedniej 
karcie danych technicznych na etykietach umieszczonych na opakowaniach jednostkowych. Gwarancja nie dotyczy konkretnego zastosowania produktu, w 
związku z czym za sprawdzenie jego zgodności odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik. Ponadto, firma Bel Chimica Srl nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mogące stanowić konsekwencje użycia materiałów czyszczonych produktem przez dowolne strony trzecie. 


