Техническа характеристика
Име на продукта
Производител

: MoTip Cycling BIO почистващ препарат за велосипеди
: MOTIP DUPLI B.V.
Волвега, Холандия

Описание на продукта
Висококачествен BIO разтворим препарат за почистване на велсипеди.
Употреба при: всички части от велосипеда

Качества и основни характеристики
Биоразградим
Удобен за потребителя
Много ефикасен
Съдържащ високоразградими частици
Приятен аромат
Базиращ се на водна основа

Физични и химични характеристики
Основа на продукта
Цвят
Мирис
Степен на плътност при 20°C
ph стойност
Разфасовка
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Тензидна телност
Прозрачен
Разтворител
1,00г/мг
Неутрална
500 ml
e-mail: office@denicom.bg
тел/факс: +359 2 979 19 19
+359 2 979 19 21
+359 2 979 19 41

Употреба
Преди употреба внимателно прочетете указанията върху опаковката и използвайте според
описанието.
Най-добра температура при използване от 5°C до 30°C
Разклати преди употреба
Напръскайте BIO препарата и оставете да подейства. Изплакнете с вода и подсушете с чиста кърпа.
След което, за още по-добър резултат, нанесете MoTip Cycling Shine and Protect (блясък и защита).

Околна среда и етикиране
Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали.
Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.
Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за
рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се
отстраняват като „специален отпадък”.
Обозначение и етикетиране: Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответсвие с
актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно
класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на
наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на
законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

София Еърпорт Център,
ул. “Христофор Колумб” №64,
Сграда Б02, ет.1, офис 106,
София 1592

e-mail: office@denicom.bg
тел/факс: +359 2 979 19 19
+359 2 979 19 21
+359 2 979 19 41

