
                                    FISA TEHNICA      
 
 
 
PRODUS:  SILFO  
 
DESCRIERE:  DETERGENT PENTRU PARDOSELI. Detergent universal ce curăţă şi 

parfumează suprafeţele. Oferă o curăţare eficientă. Se recomanda pentu: pardoseli, emailuri, 

plastic, materiale sanitare etc. 

 
PROPIETATI:  
 

 Detergent odorizant intensiv cu actiune de curatare activa.  

 Se usuca fara urme si lasa un miros placut si indelungat.  

 Se usucă rapid datorită compoziţiei sale hidroalcoolică.  

 Nu este necesară clătirea.  

 Se poate utiliza pentru tot felul de suprafeţe inclusiv de marmură sau sticlă.  

 Îndeplineste normele de biodegradabilitate. 

 
APLICARI:  
 
Produs recomandat pentru curătarea pardoselilor, materialelor sanitare, gresiei si alte tipuri de 

suprafeţe ca: hoteluri , restaurante, baruri ,pensiuni ,cantine ,bucatari, fast-food, patiserii etc. şi 

alte suprafeţe care necesită o curăţare profundă şi un permanent miros plăcut. 
 
DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
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- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Lichid. 

Transparent.  

- Miros…………………………....: Floral. 

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.010 ± 0.020 g/ml. 

- pH………………………………..: 7.5 ± 0.5. 
-  R. S. I. A. Nº ……………………:  37.0000638/MA. 

- Solubilitate………………………: Total in apa.  



MOD DE APLICARE :  
 

Pentru suprafete mari, produsul se poate dilua, utilizând 50cc. de produs pentru 

fiecare 5 litri de apă. Pentru petele mai dificile se utilizează produsul in stadiu 

pur, aplicându-l cu ajutorul unui burete sau lavetă 

 

 

MASURI DE PRECAUTIE:  

 

R36 - Iritant pentru ochi. 

S2 A nu se lasa la indemana copiilor.  

S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta 

un specialist.  

S 46 in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul. 

A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul naţional 

de Sănătate Publică .Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 

Tel. 021.318.36.06 (direct)  (Apel cu taxa normala) 

Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 

 
 

Data realizarii: 26/08/2015 
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