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Általános tisztítószer minden fajta bútor napi tisztítására.

felületek tisztítására. A Diamond napi használata

köszönhetően kiváló védelmet biztosít és könnyű karbantarthatóságot tesz lehetővé a felületek eseté

Alkalmas hajók, csónakok és más szállító járművek belső felületeinek tisztítására is. Cukorrépa és 

kukorica feldolgozásából származó növényi eredetű alapanyagokat (pl. felületaktív anyagokat, 

oldószereket) tartalmaz. Almaecet illatú, allergénmentes. 

Foszfát- és nikkel mentes (kevesebb mint

tesztek – állatokon nem tesztelt). A CLP figyelmeztető jelek hiánya azt jelenti, hogy a termék mind a 

felhasználó, mind a környezet számára biztonságos, feltéve, hogy a használati utasításoknak és a 

címkén feltüntetett információknak megfelelő

 
Permetezzük a tisztítandó felületre. Hagyjuk hatni

Öblítés nem szükséges.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Használatra kész oldat. A javasolt higitás lehetővé teszi a gazdaságos felhasználást, és 

minimálisra csökkenti a környezeti hatást.

HOGYAN HASZNÁLJUK 

 

 
DIAMOND 

HÍGÍTÁS 
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TERMÉSZETES ALAPÚ* ÁLTALÁNOS 
TISZTÍTÓSZER 

Hatékonysága a piacvezetővel szemben 

17025 szerint tanúsított laboratóriumban tesztelt.

Természetes eredetű, teljes mértékben 

biolebontható* alapanyagokból készült.

Nincsenek CLP piktogram

Általános tisztítószer minden fajta bútor napi tisztítására. Ajánlott üvegek, tükrök, ablakok, más mosható 

napi használata, újralerakódás gátló anyagokat tartalmazó formulájának 

köszönhetően kiváló védelmet biztosít és könnyű karbantarthatóságot tesz lehetővé a felületek eseté

Alkalmas hajók, csónakok és más szállító járművek belső felületeinek tisztítására is. Cukorrépa és 

korica feldolgozásából származó növényi eredetű alapanyagokat (pl. felületaktív anyagokat, 

oldószereket) tartalmaz. Almaecet illatú, allergénmentes. (648/2004 Rendelet). 

kevesebb mint 0.01 ppm). Dermatológiailag tesztelt termék

. A CLP figyelmeztető jelek hiánya azt jelenti, hogy a termék mind a 

felhasználó, mind a környezet számára biztonságos, feltéve, hogy a használati utasításoknak és a 

címkén feltüntetett információknak megfelelően alkalmazzák.  

Permetezzük a tisztítandó felületre. Hagyjuk hatni. Töröljük ronggyal teljesen szárazra a felülete

Használatra kész oldat. A javasolt higitás lehetővé teszi a gazdaságos felhasználást, és 

minimálisra csökkenti a környezeti hatást. 

TERMÉSZETES ALAPÚ* ÁLTALÁNOS 

Hatékonysága a piacvezetővel szemben ISO 

szerint tanúsított laboratóriumban tesztelt. 

eredetű, teljes mértékben 

biolebontható* alapanyagokból készült. 

mmok 

Ajánlott üvegek, tükrök, ablakok, más mosható 

jralerakódás gátló anyagokat tartalmazó formulájának 

köszönhetően kiváló védelmet biztosít és könnyű karbantarthatóságot tesz lehetővé a felületek esetén. 

Alkalmas hajók, csónakok és más szállító járművek belső felületeinek tisztítására is. Cukorrépa és 

korica feldolgozásából származó növényi eredetű alapanyagokat (pl. felületaktív anyagokat, 

 

ógiailag tesztelt termék (humán tapasz 

. A CLP figyelmeztető jelek hiánya azt jelenti, hogy a termék mind a 

felhasználó, mind a környezet számára biztonságos, feltéve, hogy a használati utasításoknak és a 

Töröljük ronggyal teljesen szárazra a felületet. 

Használatra kész oldat. A javasolt higitás lehetővé teszi a gazdaságos felhasználást, és 
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FIGYELMEZTETÉSEK 

CSOMAGOLÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÜLSŐ: Tiszta folyadék 

SZÍN: Kék 

ILLAT: Alma ecet 

ILLÉKONY SZERVES ANYAG: 3,00% 
 

PH Aktív anyag [%] 

10,5 ± 0,5 5,2 ± 0,5 
 

A termék a 1272/2008/EC (CLP) Rendeletnek megfelelően nincs veszélyesként besorolva

 
A Sutter Professional nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő semmilyen kárért.

Kizárólag professzionális felhasználásra.

(*) Növényi eredetű, teljes mértékben biolebontható alapanyagokból készült.

felületaktív anyagok (a 648/2004/EC 

lebomlanak. 
 

Kóde Méret 

5697 750ml 

5581 5kg 

MEGJEGYZÉSEK 

 
 
 
 

DIAMOND 
 

MŰSZAKI ADATOK 
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Sűrűség 
(g/ml) 

Gőznyomás 
(bar) 

Viszkozitás
(cP) 

0.992   

Rendeletnek megfelelően nincs veszélyesként besorolva

nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő semmilyen kárért.

Kizárólag professzionális felhasználásra. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

Növényi eredetű, teljes mértékben biolebontható alapanyagokból készült. (A termékben lévő 

 Rendeletnek megfelelően) biológiailag könnyen és gyorsan 

 Mennyiség 

 12 

 4 

zkozitás Összes száraz 
anyag [%] 

 

Rendeletnek megfelelően nincs veszélyesként besorolva. 

nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő semmilyen kárért. 

Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll. 

A termékben lévő 

Rendeletnek megfelelően) biológiailag könnyen és gyorsan 

 Raklap 

 11x3=33 
 

 9x4=36 


