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Heikosti emäksinen, klooripitoinen yleispuhdistusaine pintojen hygieeniseen pesuun.

Käyttökohteet Pintojen pesuun kylpyhuoneissa, saunoissa, WC:ssä, suihku-, pesuhuone- ym. kosteissa tiloissa.
Pintojen pesuun myös ammattikeittiöissä, myymälöissä, elintarviketeollisuudessa,
siipikarjateollisuudessa.

Tuoteominaisuudet Heikosti emäksinen
Klooripitoinen.
Nopeatehoinen
Valkaisee pintoja naarmuttamatta.
Vaikuttaa jo viileässä vedessä.

Käyttö- ja
annostusohje

Pinnat pestään, huuhdellaan ja tarvittaessa kuivataan.
Huom! Käytä viileää vettä, pesulämpötila enintään 40 °C.

Ohjeannostus
- Pintojen ja kalusteiden puhdistus saniteetti- ja huoltotiloissa sekä keittiöissä 5-15 ml / 1l vettä
- Pintojen ja kalusteiden hygieeninen puhdistus saniteetti- ja huoltotiloissa sekä keittiöissä 15 ml / 1l
vettä
- Vaikeaa likaa poistettaessa sirotellaan Aspia suoraan kosteaan pintaan tai harjaan ja  angataan sekä
huuhdellaan ja kuivataan.

Huomioitavaa Ärsyttää silmiä. Käytä suojakäsineitä. Vältä roiskeita ja pölyn hengittämistä. Desinfiointiteho
parhaimmillaan 36 kk:n ajan valmistuspäivästä.
Aspilla ei saa pestä kuumia pintoja eikä sitä saa sekoittaa happojen kanssa, koska tällöin kehittyy
vaarallista kloorikaasua.
Huom! Käytä viileää vettä, pesulämpötila enintään 40 °C.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Ionittomia tensidejä < 5 % Irrottaa likaa ja alentaa pintajännitystä

Anionisia tensidejä < 5 % Irrottaa likaa ja alentaa pintajännitystä

Natriumdikloori-
isosyanuraattia
(aktiivikloorimäärä)

< 5 % Hajottaa likaa ja tehostaa puhdistumista.

Fosfaatteja 15 -30 % Pehmentää vettä ja lisää pesutehoa

Korroosionestoainetta Suojelevat puhdistettavia metallipintoja

Käyttöliuoksen pH 10.0 heikosti emäksinen

Kiilto Aspi Powder
Heikosti emäksinen
yleispuhdistusaine

KiiltoClean Oy | Tengströminkatu 6, PL/PO Box 157, FI-20101 Turku, Finland | Puh./Tel +358 (0)207710400 | www.kiilto.com



10/2019 Sivu 2/ 2

Varastointi Säilytä kuivassa, viileässä paikassa (yli 5 °C).

Ulkonäkö ja tuoksu Valkoinen jauhe

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Tuotteen pinta-aktiiviset aineet ovat biologisesti hajoavia. Puhtaat, tyhjät pakkausmateriaalit voi
hyödyntää materiaalikierrätyksessä tai energiana.

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN

1 x 3 kg 63093 6417964630930

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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