
 

 
 
 

Torvan-concentrat  

Detergent activ 
 
Propriet ăţi 
Datorită combinaţiei speciale a compuşilor, este un detergent cu acţiune foarte  
rapidă. Conţine cantităţi reduse de tenside şi are calităţi bune de separare a apei 
reziduale. Contribuie la susţinerea calităţii de absorbţie, a fibrelor textile, a mopurilor  
şi a lavetelor. Este ideal pentru curăţenia de intreţinere, dar se poate folosi şi ca  
detergent intensiv. Totodată este compatibil cu multe produse dezinfectante şi are  
un miros plăcut. Produsul este ecologic, substanţele conţinute fiind deosebit de uşor 
biodegradabile.  
 
Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside neionice 5-15%, solvenţi solubili în apă, citrat de potasiu, coloranţi,   
odoranţi (Linalol, Citronelol, Hexilcinamal, Salicilat de benzil). 
Valoare pH (concentrat): ca. 9,5        Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 7,5  
 
Domeniul de întrebuin ţare 
Se poate aplica pe toate suprafeţele, obiectele, pavimentele  
precum şi pe pavimentele protejate, rezistente la apă. 
 
Întrebuin ţare 
1 dozare (cap de flacon sau plic) = 25 ml 
 
Curăţenia de intre ţinere  
(şters manual / cur ăţare cu ma şina / cur ăţarea suprafe ţelor):  
1 dozare la 8 litri apă rece sau printr-un  
sistem de dozare Kiehl 1:320. 
 
Curăţenia intensiv ă: 
2-4 dozări la 8 litri apă rece sau 
dozare prin sistem de dozare Kiehl  1:160. 
Împrăştiaţi soluţia, frecaţi cu maşina, absorbiţi  
şi clătiţi cu apă curată. 
 
În cazuri de murdării uşoare sau medii,  
întrebuinţaţi jumătate din dozarea indicată.  

Consum pe metru p ătrat  
Şters manual / curăţare cu maşina: 0,06-0,25 ml 
Curăţarea suprafeţelor: 0,15 ml 
Curăţenia intensivă: 1,5 ml 
 

Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1!  

Ambalaj  
240 x 25 ml-plicuri / carton Art.-Nr. j 25 07 54 
6x1 litri / flacoane de dozare Art.-Nr. j 25 07 02 
10 litri / canistre Art.-Nr. j 25 07 10 
 

Curăţenia de  
între ţinere  
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