
 

 

 

ALCHEMIA S.r.l.  
Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia 
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532  
Internet: www.alchemia.biz   E-mail: info@alchemia.biz 

  
Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle 

condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

  BLU INOX 
DETERGENT DEZINCROSTANT CU EFECT DE STRALUCIRE PENTRU 

INOX 
 
CARACTERISTICI și APLICAȚII 
 
BLU INOX este un produs specific pentru curățarea 
temeinică a oțelului inoxidabil, de pe care elimină 
rapid urmele de oxidare și murdăria. Produsul 
acționează chimic și fizic și este capabil, în câteva 
minute, sa elimine complet urmele de oxidare, noroi, 
grăsimi, uleiuri, smog și alte murdării. 
 
BLU INOX are o formulă perfect echilibrată cu 
ingrediente active cu acțiune sinergică, care lucrează 
asupra poluanților într-un mod complet, fără a fi 
nevoie de alte accesorii cum ar fi obiecte abrazive sau 
alte mijloace mecanice. 
 
BLU INOX nu zgârie oțelul, nu lasă urme și pete și 
lasa suprafețele perfect lucioase 
 
Aplicările produsului sunt multiple: 
 
 suprafețe netede și cu aspect satinat; 
 bucătării, mobilier, hote, rezervoare. 

 
 

BLU INOX a fost formulat într-o formă lichidă ușor 
pastoasa, cu scopul de a rămâne în contact cu 
suprafețele verticale cat mai mult posibil, astfel încât 
să acționeze într-un mod continuu și omogen. 
 
 
MOD DE UTILIZARE 
 
BLU INOX Acesta poate fi diluat de la 1: 2 pina la 1: 
4 (dar poate fi de asemenea utilizat ca atare în funcție 
de necesități), folosind  de preferință recipiente din 
plastic. 
 
BLU INOX trebuie să fie distribuit prin pulverizare 
sau cu un burete sau altceva încercand să se aplice 
cât mai uniform posibil. Frecati bine și clătiti temeinic 
cu apă curată. Numai în cele mai dificile cazuri poate 
fi necesar să se repete aplicarea a doua oară. 
 
 
 
 
 
 
                 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
AVERTIZARI 
 
Biodegradabilitate 90% (art. 2 si 4 L. 04/26/83 n ° 
136). A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul 
contactului cu ochii, spalati bine cu apa. Evitati 
contactul cu marmura si petrele calcaroase. 
  
Produsul este potrivit pentru protocolul 
H.A.C.C.P. 
 
PROPRIETATI CHIMICO-FIZICE 
 
Stare fizica:  lichid 
Culoare:  albastru 
Miscibilitate cu apa:  totala 
Miros:  inodor 
Inflamabilitate:  neinflamabil 
Biodegradabilitate:  peste  90% 
 
 


