
                                    FISA TEHNICA      
 
 
 
 
PRODUS:  SUPRO - BAIE 
 
DESCRIERE:  Produs special creat pentru curatarea si igienizarea suprafeţelor emailate si 
sanitare. Ideal pentru a mentine suprafetele curate si un miros plăcut.  
 
PROPIETATI:  

- Curăţă si oferă strălucire in acelasi timp.  
- Nu atacă suprafeţele de metal, nici pe cele din aluminiu.  
- Menţine strălucirea naturală a suprafeţelor emailate.  
- Oferă băilor un miros plăcut si durabil.  
- Adăugând un 10% de produs in rezervorul toaletei, garantati curatenia si igiena 

rezervorului.   
 
APLICARI:  

1. Se recomanda produsul SUPRO-BAIE, pentru curatenia in: avioane, trenuri, 
bărci, autobuze etc.  

2. În general in toate circuitele închise unde este nevoie de maxima igienă si 
curatenie.  

3. Atât puterea sa de curăţenie cât si aroma produsului sunt foarte puternice, de 
accea se recomandă utilizare in stadiu pur sau diluat cu pana la 9 parti de apa 
pentru fiecare parte de produs. Această carateristică ii ofera clientului, 
posibilitatea de a economisi, fiind un produs economic.  

4. Datorita mirosului placut pe care il ofera, produsul nostru este recomandat pentru 
curatenia avioanelor, trenurilor sau barcilor, mai ales pentru curse pe distanţe 
lungi.  

 
DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
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- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Lichid Transparent. 

Albastru.  

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.040 ± 0.020 g/ml. 
- pH………………………………..: 7.5 ± 0.5. 
- Solubilitate………………………: Total in apa.  



MOD DE APLICARE :   

Se recomandă utilizarea produsului in special pentru curatenia si igienizarea de: 

rezervor, pompe, filtre etc.  

1. Tratament pentru rezervoare: profundă curăţenie si igienizare a pompei 

rezervorului. Se introduce pompa in produsul diluat (10% produs si 

90%apă), se lasă pompa in lichidul diluat timp de 12 ore, după se 

clăteşte cu apă.  

2. Tratament pentru toalete: Se aplică produsul in stadiu pur, direct in WC, 

se curăţă cu peria dupa care se activează rezervorul.  

3. Tratment pentru faianţa, chiuveta etc. Se aplică produsul diluat, in functie 

de murdaria de pe suprafaţă. După aplicarea produsului, se clăteşte 

suprafaţa cu apa. Nu este necesar sa uscaţi după clătire.  

 

MASURI DE PRECAUTIE:  

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SC REVIMCA SRL, Str. Sf. Calinic, nr. 11 Pantelimon, Ilfov. Telef: 0758,866857 


