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Distribútor pre SR:  

Eco Vita, s.r.o. 

Snežnica 251 

02332  Snežnica 

Slovenská republika 

Telefón: +421 903 776 688 

E-mail: info@capovanadrogeria.sk  
 

Výrobca: 

Vigor srl, Nettuno (RM), Taliansko 
  

Vzhľad: 

Vzhľad: viskózna kvapalina 

farba: žltá 

vôňa: charakteristická  

Hustota pri 20°C: 1,05 ± 0,05 g / ml 

pH pri 20°C: 6,5 - 7,5  
 

Chemické zloženie (Reg. Deterg. 648 / 2004CE): 

Medzi 5% a 15% aniónové povrchovo aktívne látky 

Medzi 1 a 5% neiónových povrchovo aktívnych látok 

Zmes METYLCLOROISOTIAZOLINÓNU a METYLISOTIAZOLINÓNU 

CITRAL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL 

 

Charakteristika: 

Čistič na riad  „MEGLIOSFUSO LAVAPIATTI ACETO” je tekutý neutrálny prostriedok na ručné 

umývanie riadu. Dôkladne rozpúšťa nečistoty a mastnotu tiež pôsobením octu aj v studenej vode. 

Zanecháva príjemnú sviežu vôňu. Veľmi šetrný k pokožke. 
 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia: 

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo 

etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky mydlom 

Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, 

odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku 

pomoc/starostlivosť. 
 

Použitie: 
Tvrdosť vody 

vo francúzskych 

stupňoch 

Mäkká voda  0-15 ° F Stredná  voda 15-25 ° F Tvrdá voda nad 25 ° F 

dávkovanie v 

lyžičkách cca 10g 

1 1+1/2 2 

VÝROBOK V SÚLADE S NARIADENÍM HACCP 
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Doplnkové informácie:  Distribútor pre SR nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym 

skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku 

distribútora v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné informácie 

sprievodcu s inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené 

na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu. 
 


