
Soluție concentrata bazata pe nanotehnologie, soluție de
curatare a podelelor

DeSalin® este o marcă înregistrată a NanoPhos SA

TUNE THE NANOWORLD TO SERVE THE
MACROWORLD

PO Box 519, Science & Technology Park of Lavrio, Lavrio
19500, Greece

Τ: +30 22920 69312 E: info@NanoPhos.com

F: +30 22920 69303 www.NanoPhos.com Version 30/06/2020

Nanotehnologia chiar funcționează. Stimuleaza proprietatile materialelor comune de a livra
protecția, igiena și curatire de înaltă performanta. Și când vine vorba despre podele dure și
suprafete non poroase, formula pe baza de nanotehnologie a NanoPhos le cuprinde pe toate:
compusi de amoniu cvadruplu și Quaternary Ammonium Compounds (QACs) și coloizi nano
(Ca(OH)2) pentru o protecția mărita împotriva microbilor și surfactanti special produsi pentru
indepartarea reziduurilor de grăsime și ulei.

Curatare totala: O abordare holistica pentru Igiena de protecție cu proprietăți „verzi”. Toți
compusii sunt biodegradabili pentru a minimaliza impactul asupra mediului. Formula
concentrata (diluabila de 10 ori din volumul initial) care ofera și un miros excelent de lamaie.
Fără miros de inalbitor. Ideala pentru podele de marmura, deoarece oxidul de calciu(de
verificat dacă lime aici înseamnă var, lamaie verde sau oxid de calciu) minimalizeaza
porozitatea și întărește duritatea marmurei.

Aplicatii:

Pentru curatirea și dezinfectarea suprafetelor dure, ermetice, non poroase. Diluabil de pana
la 10 ori din volumul initial. Adăugați o jumătate de cana (120mL, 4.0 fl.oz.) de DeSalin Lime
la 1,5L (0.40 US gal) de apa. Nu lăsați suprafete acoperite de substanta mai mult de 30 de
minute. Pentru petele dificile: aplicați DeSalin Lime la concentratia maxima și folosiți un
burete sau o carpa și clatiti imediat. Evitati aplicarea pe suprafete de lemn.

Măsuri de siguranța și preventie:

Consultati Fisa de securitate sau normativele sistemului armonizat de clasificare și etichetare
a chimicalelor (GHS) of Chemicals (GHS).

Soluție concentrata bazata pe
nanotehnologie, soluție de
curatare a podelelor
(Conține o gama larga de agenți
antimicrobieni)

Nume produs: DeSalin Lime

Aplicatii:
• Ideala pentru suprafete de marmura și
suprafete delicate.

• Curata puternic grasimea și murdaria

• Ideala pentru utilizare zilnica

• A nu se folosi pe podele de lemn.

Avantaje:
• Conține combinata o gama larga de agenți
antimicrobieni și de dezinfectare: compusi de
amoniu cvadruplu și Quaternary Ammonium
Compounds (QACs) și coloizi nano
(Ca(OH)2)

• Conține un amestec de surfactanti cationici
pentru o curatire în profunzime

• Fără alcool, inalbitor Bleach (NaClO) sau
peroxizi

• Menține stralucirea naturala a suprafetelor

• Formula concentrata (diluabila de pana la
10 ori) pentru o folosire eficienta

• Lasa un miros plăcut de lamaie

• În conformitate cu standardele HACCP

• Compozitie biodegradabila

Ambalare:
• 500ml (16.9 fl.oz.) Sticla din HDPE

• 1000ml (33.8 fl.oz.) Sticla din HDPE

• 3L (0.8 US gal) Bidon de plastic

DeSalin Lime


