
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

✓ Obsahuje rychle působící enzymy, které rozkládají organické nečistoty, mastnoty a usazeniny moči -

přeměňuje organickou kontaminovanou odpadní vodu na upravené odpadní vody

✓ Gel střední viskozity - účinkuje dobře na svislých plochách, což umožňuje rychlejší odstranění zdrojů 

nečistot.

✓ Rychle působící čistič kanalizace a odpadů - jeden produkt pro mnoho aplikací

✓ Čerstvá vůně - čistí a osvěží v jedné aplikaci

KENT Rotagreen je vysoce koncentrovaný přípravek pro použití ve všech sanitárních zařízeních. Složení
na bázi gelu se aplikuje na exponovaný povrch a proniká do veškerých usazenin i na svislých plochách.

KENT Rotagreen působí svou enzymovou aktivitou na rozklad organických nečistot, mastnoty a

zanechává dlouhotrvající čerstvou vůni.
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INSTRUKCE

ROTAGREEN

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Rotagreen GR 1 L – plast. láhev 86589

Rychle působící čistič odpadů a sanitárních zařízení 
s obsahem enzymů. Likviduje zápach a zanechává 
příjemnou dlouhotrvající mentolovou vůni. 

1. Aplikujte Rotagreen na potrubí, kanalizaci, toalety nebo pisoáry v dávce přibližně 50 ml - 100 ml na ošetření.
2. Nechte produkt působit, ideálně přes noc.
3. Výrobek pravidelně používejte jako preventivní opatření.

POZN .: Nepoužívejte vodu teplejší než 50 ° C, bělící, dezinfekční nebo chemické čisticí prostředky spolu s KENT 
Rotagreen.



Číslo výrobku: 86589

Název: Rotagreen

Životnost: 24 měsíců

Balení: 1 L – plast. láhev

Bezpečnostní list: ano

Hustota při 20°C: 1,0 g/ml

Konzistence:                                   gel

Vzhled / Barva:                              zelená

pH:                                                    7,8

Barva: světle červená

Kód celního sazebníku: 3402 90 90 

VOC: 0

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

ROTAGREEN


