
 

 

RUBY Easy 

Tisztítószer 

 

 Megelőzi a szennyeződéseket 

 Biológiailag teljesen lebomló természetes eredetű anyagokból készült 

 Kiváló koncentrációjú termék 
 
Szuper koncentrált tisztítószer, természetes eredetű szerves sav (citromsav) alap-
pal. Ideális a fürdőszoba és a WC számára. A csapok, fürdőkádak, zuhanyzók, 
csempe stb. napi takarítására ajánlott. A Ruby Easy napi használatának köszönhe-
tően lerakódás mentesítetté válik a kezelt felület és a szennyeződések kialakulását 
is segít megelőzni. Növényi eredetű nyersanyagokat tartalmaz (pl.: felületaktív 
anyagokat, savakat, oldószereket), amelyek a cukorrépa és kókuszolaj feldolgozá-
sából származnak. Almaecet illatú, allergénmentes (648/2004.). Foszfát és nikkel-
mentes (kevesebb, mint 0,01 ppm tartalommal). A javasolt hígítási arány szerint 
hígított termék nem minősül veszélyesnek (CLP jelölés mentes) a 1272/2008. ren-
delet szerint. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmazási mód 
750 ml-es palack: Hígítsa a terméket vízben EASY DOSE rendszerrel (töltse ki a 
terméket, öntsön 1 adagot 1 üveg 500 ml vízhez).  
5 l-es kanna: Hígítsa a terméket vízben EASY DOSE rendszerrel (töltse ki a ter-
méket, öntsön 1 adagot 1 üveg 500 ml vízhez). Fújja a terméket a felületre. Dör-
zsölje meg nedves ruhával vagy szivacsruhával. Hagyja, hogy kifejtse a kívánt 
hatást, majd öblítse le. 

Adagolás 
6% (30 ml 500 ml-hez) 

Fizikai adatok 
Megjelenés: átlátszó folyadék 
Szín: piros 
Illat: almaecet 
pH: >2,1 
Relatív sűrűség: 1,082 g/ml 
Aktív hatóanyag: 35% ± 2% 

 

Összetétel: 
Nem tartalmaz veszélyes összetevőt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelmeztetések 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. P264 A használatot követően a kezeket alaposan 
meg kell mosni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó 
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen 
megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: 
orvosi ellátást kell kérni. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő haszná-
lata kötelező. 



 

 

RUBY Easy 

Tisztítószer 

Tárolás 

Napfénytől védett helyen tárolandó. Hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. Tartsa 
távol ételtől, italtól és állateledeltől. A helyiségekre vonatkozó utasítások: 
A jól lezárt tárolóedényeket hűvös és szellős helyen, hőforrástól távol kell tárolni. 
 

FIGYELEM 
 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

A növényi eredetű nyersanyagok biológiailag teljesen lebonthatók (a felületaktív 
anyagok a 648/2004 / EK rendelet szerint biológiailag könnyen lebonthatók). 

 

Kiszerelés 
750 ml, 5 kg 

 

Engedély, regisztráció: 
Regisztráció: - 

Forgalmazó: 
ASSIST-TREND Kft., H2541 Lábatlan, Rákóczi u. 105. 
Tel.: +36 (33) 524-071, Fax: +36 (33) 524-070, e-mail: info@assist-trend.hu 
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