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BOBEREX NANO 
SYMBOL pH 

NK-06 6 

 
 Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń. Dzięki obniŜeniu napięcia 
powierzchniowego wody oraz doskonałej zdolności nawilŜania powierzchni skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia pochodzenia spoŜywczego, tłuszcz, brud, przebarwienia po kawie, szmince i 
herbacie. Dodatek nanoczasteczek srebra obniŜa zagroŜenie mikrobiologicznego zakaŜenia mytych 
naczyń. Tworzy nano-film ochronny na powierzchni gąbki, zmywaka, szmatki, ścianek 
zlewozmywaka i odpływów. Ogranicza moŜliwość powstania obcych zapachów gnilnych. Zapobiega 
Ŝółknięciu naczyń z tworzyw sztucznych. Posiada przyjemny zapach gumy do Ŝucia. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- naczynia kuchenne, szklane, stalowe, emaliowane i aluminiowe. 
 
SKŁAD: 
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15% amfoteryczne i niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (Limonene), NANO SILVER. 
 
SPOSÓB UśYCIA: 
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu chemicznego. 
WAśNE! KaŜdorazowo przed zastosowaniem roztwór naleŜy energicznie wymieszać – wstrząsając 
około 1 minutę. 
W zaleŜności od metody mycia stosować następujące rozcieńczenia: 
- mycie ręczne: 10-50 ml/1l wody, 
- stare zaschnięte zanieczyszczenia: 100 ml/ 1 l wody. 
Temperatura pracy dla roztworów 40°C, dla koncentratu 20°C. Preparat naleŜy podawać przez 
dozownik. Umyte naczynia spłukać czystą wodą pitną.  
 
ZAGROśENIA: 
Preparat nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów 
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1665 i 1666 ze zmianami - Dz. 
U. 2004, Nr 243, poz. 2440; Dz. U. 2007, Nr 174, poz. 1222; Dz. U. 2009, Nr 43, poz. 353)). 
 
TERMIN WAśNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data waŜności podana na opakowaniu. 
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DODATKOWE INFORMACJE: 
Preparat dostępny w opakowaniach o pojemności:  
- NK06/100 - 100 ml 
- NK06/500 - 500 ml 
- NK06/001 - 1000 ml 
 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki preparatu chemicznego. 
 
Zanieczyszczone opakowanie naleŜy całkowicie opróŜnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zuŜyć tak jak preparat. Puste opakowanie moŜna składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 


