
 

 

 

hollu Alcosan 
 
Alkoholipõhine puhastusvahend 
 
 

 Omadused ja toime
hollu-ALCOSAN on ökonoomne, universaalselt kasutatav alkoholipõhine puhastusvahend, mis sisaldab WAS-i 
toimeainete spetsiaalset kombinatsiooni ja lahustiks olevat alkoholi, ei sisalda hooldava toimega koostisosi.
hollu-ALCOSAN sobib koduses majapidamises materjali säästvaks puhastamiseks, kuivab lõplikult ning tagab 
viirgudeta ja laikudeta läikiva pinna eelkõige väga siledatel või poleeritud pindadel või põrandatel.
hollu-ALCOSAN ei kahjusta olemasolevaid hooldusvahendikilesid.
hollu-ALCOSAN eemaldab rasvast ja mustusest põhjustatud tugeva määrdumise.
hollu-ALCOSAN jätab ruumi tugeva, meeldiva ja kauapüsiva värske lõhna.

Tänu pindaktiivsete ainete kombinatsioonile eemaldab hollu-ALCOSAN kerge vaevaga mustuse, jalajäljed, õli- ja 
rasvaplekid. Täiendav alkoholikogus soodustab viirgude ja laikudeta lõplikku kuivamist. hollu-ALCOSAN jätab 
pärast kuivamist kauapüsiva värske lõhna.

Välimus: väikese viskoossusega helekollane vedelik, lõhnastatud
pH: kontsentraadil u 8
Tihedus: 0,98 g/cm3 (20 °C)
Leekpunkt: 30,5 °C

Soovitused kasutamiseks / kasutusvõimalused
hollu-ALCOSAN sobib koduses majapidamises kasutamiseks nii kuiv- kui ka märgpuhastusmeetodil kõikide 
veekindlate ja põrandakatetega (näiteks (PVC, linoleum, kummi) põrandate, poleeritud tehis- ja looduslikest kividest 
(näiteks marmor, graniit) põrandate, glasuuritud keraamiliste plaatide, klinkerplaatide ning kõikide muude pestavate 
ja veekindlate pindade, sealhulgas klaasi puhastamiseks. Lõpliku ning viirgudeta kuivamise tõttu on 
hollu-ALCOSAN-i kasutamine eriti soovitatav väga siledatel ja poleeritud pindadel. Väikese vahutavuse tõttu saab 
hollu-ALCOSAN-i probleemideta kasutada ka puhastusmasinates. hollu-ALCOSAN sobib kasutamiseks ka 
plastpindade puhastamiseks. Siiski tuleb sel juhul alati kinni pidada soovitatud annusest, vastasel juhul võivad 
tekkida sisepingetest põhjustatud praod. Lahjendatult: kontrollitud sisepingetest põhjustatud pragude tekke suhtes.
JUHIS: hollu-ALCOSAN ei sobi lakkimata puit- ja korkpõrandatele. hollu-ALCOSAN sobib lakitud parkett- ja 
korkpõrandatele ning ka laminaatpõrandatele. Selliste põrandate pindu tohib siiski pühkida üksnes udustatud kujul, 
mitte kunagi ei tohi kasutada niisket või märgpuhastust, sest liigne niiskus võib tungida liitekohtadesse ja 
põhjustada puidu pundumist, mis võib omakorda tekitada kahjustusi.

Kasutusjuhend
Majapidamises kasutamiseks lisada 1–2 topsitäit (u 20–50 ml) hollu-ALCOSAN-i 10 liitrile veele (külm või kuni 
30 °C), tugevama määrdumise korral tuleb annust vastavalt suurendada;
puhastada tavapärasel viisil – puhastusvedelik ära pühkida – lasta kuivada – järelpühkimine ei ole vajalik.

Vahutavus
hollu-ALCOSAN on välja töötatud vähevahutava tootena (sobib kasutamiseks puhastusmasinates).

Koostis
2-propanool, mitteioonsed pindaktiivsed ained, anioonsed pindaktiivsed ained, lõhnaained (amüültsinnamaal, 
linalool), säilitusained (bensisotiasolinoon, metüülisotiasolinoon).
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Ladustamisjuhis. Ladustada temperatuurivahemikus 5–40 °C.

Ökoloogiline teave
Kasutatavate pindaktiivsete ainete lagunduvus vastab tootja andmete kohaselt detergentide määruse (EÜ 
648/2004) nõuetele lagunduvuse kohta.
Mahutid on valmistatud polüetüleenist ja neid võib täielikult tühjendatuna saata kõikidesse 
jäätmekogumispunktidesse.

 

 

Teave ohtudest ja ohutusjuhised
Toote kasutamisel tuleb pidada silmas kehtivaid kemikaalide käitlemise kohta käivaid ettevaatusabinõusid. Teave 
ohtudest ja ohutusjuhised on toodud vastavas kehtivas ohutuskaardis.

Käesoleva toote teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste hetkeseisule ning on koostatud parimate kavatsustega. Siiski ei anna see 
kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit õiguslikult siduvat garantiid konkreetsete omaduste kohta. 1T405
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Importöör: Avera-Trading AS
 Ringtee 25 
 50105 Tartu
 Tel 736 6646

Pakend Art-nr  g0511 Pappkast, kuus 1-liitrist pudelit
   g0510 kanister, 10 liitrit
   g0515 vaat, 200 liitrit


