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Link do produktu: https://sklep.probiosfera.pl/upc-uniwersalny-plyn-czyszczacy-p-51.html

UPC - Uniwersalny Płyn
Czyszczący
Cena

24,00 zł

Numer katalogowy

2BE1-17822

Kod producenta

2BE1-17822

Opis produktu
Najlepszy ekologiczny uniwersalny żel do sprzątania ecoUPC. Może zastąpić wszystkie detergenty w domu.
Wytworzony głównie z rośliny Sapindus Mukorossi, znanej jako orzechy piorące.
Wolny od składników alergicznych, jest właściwy dla osób z AZS. Wolny od składników niebezpiecznych, dzięki temu jest bezpieczny dla ludzi i nie posiada ostrzeżeń
chemicznych - Label free.
Jest ekologiczny, nie szkodzi środowisku, ulega łatwej i szybkiej biodegradacji, przyjazny dla przydomowych oczyszczalni ścieków.

Główne zalety:
Jest uniwersalny umożliwiający zastąpienie wszystkich detergentów w gospodarstwie domowym.
Umożliwia ekonomiczne i ekologiczne miejscowe czyszczenia sprayem
Daje bardzo obfitą i trwałą pianę
1000 g wystarczy na 300 użyć - KONCENTRAT
Umożliwia czyszczenie miejscowe sprayem
Bezzapachowy, hipoalergiczny właściwy dla osób z azs
pH neutralne
Można myć, czyścić i prać:
wszystkie powierzchnie twarde
wszystkie tkaniny i materiały, które mogą być czyszczone na mokro
podłogi ściany, meble, blaty, naczynia, płytki ceramiczne, szyby, armaturę łazienkową
karoserie samochodów, wnętrze samochodów i komory silnika
szyby i inox
rowery kosiarki i inny sprzęt gospodarczy
usuwać plamy z kostki brukowej
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usuwanie plam z tkanin
silnie zabrudzonych rąk
prać odzież ochronną i sportową
Ekologiczny- Label free:
Główne surowce naturalne
Szybka biodegradacja
Wegański
Nie zawiera żadnych związków alergicznych i zapachowych
Nie zawiera silnych alkaliów i kwasów
0% środków anionowych i SLES
0% enzymów, fosforanów i ługu
pH neutralne
Ekologiczna alternatywa dla niebezpiecznych produktów
Przyjazny dla przydomowych oczyszczalni ścieków (tlenowych i beztlenowych)
Odnawialne surowce roślinne

Nie testowany na zwierzętach

Produkt objęty certyfikatem "GUARANTEE EcoVariant"
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Sposób stosowania i dozowania:

Mycie ogólne: Do 5 litrów wody w wiaderku lub misce dodać 3g (jedno dozowanie pompki EcoVariant to 3g) płynu ecoUPC.Umyte powierzchnie pozostawić do
wyschnięcia, spłukiwanie nie jest wymagane. By zwiększyć ekonomiczność stosowania zaleca się używanie pompki dozującej EcoVariant co gwarantuje nam 300
użyć produktu z 1kg koncentratu.
Czyszczenie sprayem: Rozcieńczyć płyn w stosunku 1 część płynu i 10 części wody. Zaleca się stosowanie butelki ze sprayem EcoVariant, którą napełniamy do
wskazanych poziomów. Spryskane powierzchnie wytrzeć do sucha. Z 1kg koncentratu otrzymamy 11 litrów płynu w spryskiwaczu
Mycie rąk: Umyć ręce płynem bez rozcieńczania i spłukać dokładnie wodą.
Usuwanie plam: Nanieś bez rozcieńczania płyn bezpośrednio na plamę i po 5 minutach dokładnie wypłukać wodą lub wyprać.
Pranie w pralce: Odmierzyć 30g płynu i wlać do dozownika w pralce lub na tkaninę bezpośrednio przed praniem. Przy silnie zabrudzonej odzieży dawkę płynu
podwoić.
Pranie ręczne: Na 5L wody – odmierzyć 30g płynu. Nie ma potrzeby zamaczania przed praniem. Dokładnie wypłukać.
Przechowywanie:
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zaleca się przechowywanie w temperaturze od 5 do 25°C. Zużyć przed datą umieszczoną na opakowaniu.
Usuwanie odpadów:
Pozostałą zawartość rozcieńczyć wodą i wylać do kanalizacji, wypłukaną butelkę umieścić we właściwym pojemniku do segregacji odpadów zgodnie z
obowiązującymi przepisami w gminie.
Porady dotyczące oszczędzania wody, energii, emisji CO2 i pieniędzy:
Korzystaj z instrukcji dozowania. Korzystaj z pompki do odmierzania. Sporządzaj niezbędną ilość cieczy roboczej. Wykorzystuj pełną ładowność pralki, korzystaj z
instrukcji dozowania. Pierz i myj w możliwie niskich temperaturach.
ZERO WASTE:
Zanim podejmiesz decyzje o wyrzuceniu opakowania upewni się czy możesz je ponownie napełnić z opakowania uzupełniającego lub w punkcie sprzedaży
produktów luzem.
Zawartość wg. (WE) NR 648/2004: Niejonowe środki powierzchniowo czynne nie mniej niż 5% lecz nie więcej niż 15%, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
nie więcej niż 5%, Środki konserwujący spożywczy: (E,E)-heksa-2,4-dienoat potasu i Benzoesan sodu, Surfaktanty zawarte w tej mieszaninie spełniają kryterium
biodegradowalności z Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 o środkach czystości.

Zawartość (wykaz składników) wg. INCI:
EcoTenz PLUS*

Główny składnik myjący – biosurfaktant

SAPINDUS MUKOROSSI EXTRACT

naturalna saponina z orzechów piorących

ARGANIA SPINOSA EXTRACT

naturalny ekstrakt z owocu arganii

ALCOHOL ALKOXYLATE

neutralny emulgator

Pozostałe składniki: AQUA PURIFICATA, DECYL GLUCOSIDE, LAURYL GLUCOSIDE, COCOMIDOPROPYL BETAINE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, XANTHAN
GUM, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, GLYCERIN.
* z tego składnika jesteśmy dumni

Bezpieczeństwo: Zgodnie z przepisami (CLP) produkt nie jest sklasyfikowany, jako stwarzający zagrożenia. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i w zalecany sposób jest bezpieczny, nie toksyczny, nie podrażnia oczu i skóry, ma neutralne pH. Unikać kontaktu z oczami. W
razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą. Nietestowany na zwierzętach.
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Opakowanie zawiera 1000 g
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