
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana® neutro cleaner 

arcana 

the hygiene solution 

neutro cleaner 

неутрален течен концентрат за хигиенско 

чистење на површини 

многу голема моќ на чистење 
добра компатибилност со материјалите 

Места на примена: 
 
За употреба во сите професионални 

области каде се бара хигиенска чистота на 

обработените површини. 

• индустриски производствени области (на 

пример, површини и опрема) 

• друштвени и санитарни области. 

Методи/инструкции за употреба 

 
Да се приготви раствор за употреба до 

посакуваната концентрација. Обратете 

внимание површините да бидат целосно 

навлажнети (на пример 40 мл/м
2
). 

Површините кои се во контакт со 

прехранбени производи треба 

последователно да се премијат со доволна 

количина на вода (со квалитет на вода за 

пиење), одкако ќе помине препорачаното 

време на дејствување. 

Препорачани концентрации за употреба: 
 
arcana® neutro cleaner дава добри резултати 

на чистење и при ниски концентрации на 

употреба. Се препорачува да се користи 

0.5 % концентрација, за нормално 

онечистени области. 

Информации за производот: 
 
Состав: 
Согласно регулативите (EC) Бр. 

648/2004: 

5 – 15 % анјонски тензиди,  

< 5 % нејонски тензиди, бои и парфеми. 

Хемиско-физички карактеристики: 
 
Изглед: чиста, сина течност 
pH вредност (концентрат): 
приближно 5  
pH вредност (0.5 %): 6-8 
густина (20 °C): приближно 1.04 гр/цм3 

 

неутрална pH вредност 

 

многу добра моќ на 

чистење 

 

многу добра 

компатибилност со 

материјали 



 

 

   ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana® neutro cleaner 

 

Производител: 

Schülke, 22840 Norderstedt, 

Германија 

 

Застапник за Македонија: 

PFC Trade, Скопје, бул. АСНОМ 

36/4,  

тел. +389 22 774196,  

pfc-md@t-home.mk 
 

Schülke & Mayr GmbH is certified in 
accordance with DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 
13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) and 
has a validated environmental ma- 
nagement system in accordance with 
the Eco-Audit Regulation (Reg.-Nr. 
D-150-00003). 

neutro cleaner 

Еколошки информации: 

 

Schülke ги произведува своите производи согласно 

најновите, безбедни и за околината пријателски 

методи, економично и одржувајќи ги високите 

стандарди за квалитет. Наш допринос за околината: 

биолошки разградувачки согласно OECD 301 D.   
 

 

Пакување: 

шише од 2 литри 
канистер од 10 литри 

Обележување согласно EC 

директивите: 

Содржи: Глиоксал 

Xn: штетен по здравје 

R41: ризик од сериозни оштетувања на очите 

R43: може да предизвика сензибилизација при 

контакт со кожа 

R68: можен ризик од иреверзибилни ефекти 

S26: во случај на контакт со очите, веднаш да се 

измијат со поголема количина на вода и да се 

побара лекарска помош 

S28: после контакт со кожа, веднаш да се измие со 

многу вода 

S36/37/39: при работа да се носи соодветна 

заштитна облека, ракавици (на пр. од бутил гума) и 

заштита за очи и лице. 

 


