
 

X-TREME Liquid Detergent (XLD) este un produs concentrat destinat utilizării ca 

agent de spălare atât pentru suprafețe tari (veselă, sticlarie, faianță, gresie, pardoseli, 

etc.) cât și pentru spălarea țesăturilor textile.
Are la bază un amestec de substanțe tensioactive anionice, non-ionice și amfotere, 
conținutul în substanță activă totală fiind de 20-25%. Necesită clătire după spălare.

X-TREME LIQUID DETERGENT

Detergent lichid concentrat 

   
     

 

Proprietăţi tipice:
Aspect: Lichid limpede, omogen, vâscos
Culoare: diverse culori
Miros: Parfumat
Densitate la 20°C, g/cm³ : 1,02-1,07 
pH: 5,5-7

Durata de depozitare:
Produsul îşi conservă proprietăţile 36 luni cu condiţia 
păstrării în ambalajul original etanş.

Ambalare: 
• Flacon 1 l
• Canistre de 5 l, 20 l.

Important:
Informaţiile prezentate în acest document reflectă nivelul experienţei şi cunoştinţelor noastre în domeniu. Pentru o mai bună conformare a 
produsului la nevoile dumneavoastră, vă recomandăm realizarea unor teste înainte de utilizarea efectivă a produsului. 

 Avantaje:
• Modifică puternic proprietățile superficiale ale apei în care se dizolvă, chiar și în concentrații foarte mici, având astfel 

o capacitate superioară de înlăturare a murdăriei;
• Prin pH-ul său de 5,5-7, corelat cu pH-ul natural al pielii, nu atacă mâinile;

• Prezintă un miros parfumat. 

Mod de utilizare: 
Fiind o formulă concentrată, XLD se va utiliza prin diluare cu apă. În funcţie de gradul de murdărie al suprafeței sau 
materialului de spălat, diluțiile vor fi de 1:100 până la 1:300 ( 100 ml XLD la 10÷30 litri apă ). După spălare se clătește cu apă. 

Informatii privind securitatea :

Consultaţi Fişa Tehnică de Securitate a produsului, pusă la 

dispoziţie de Producător, ce oferă informaţii referitoare la 

cerinţele legate de depozitare, de siguranţă şi manipulare 

precum şi cele ce decurg din reglementările locale în 

domeniul sănătăţii şi siguranţei.
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