LAVOCID C

Συμπυκνωμένο καθαριστικό
χώρων υγιεινής
Σύνθεση:
Σύνθεση:

Το LAVOCID C περιέχει 5-15% μη ιονικά τασιενεργά,
οργανικά οξέα, άρωμα και χρώμα.

Ιδιότητες:
Ιδιότητες:

Απομακρύνει εύκολα και γρήγορα παλιά άλατα, σκουριά,
υπολείμματα σαπουνιού, λιπαρούς λεκέδες. Δεν αφήνει
γδαρσίματα ή θαμπάδες. Αφήνει ένα άρωμα φρεσκάδας
που διαρκεί. Το οξύ που περιέχει είναι βιολογικά
διασπώμενο.

Περιοχή εφαρμογής:
εφαρμογής:

Κατάλληλο για χώρους υγιεινής και επιφάνειες που
αντέχουν στα οξέα.

Εφαρμογή:
Εφαρμογή:

Για καθημερινό καθαρισμό προσθέστε 1-2 μεζούρες (2040ml) σε 8L νερού. Προσθέστε πιο πολύ LAVOCID C για
πιο βαθύ καθαρισμό
Ξεβιδώστε το κλειστό λευκό καπάκι και ασκήστε πίεση στο
δοχείο μέχρι να γεμίσει η μεζούρα. Αποσύρατε την πίεση
όταν γεμίσει ακριβώς η μεζούρα των 20ml και αδειάστε την.
Αφήστε το διάλυμα να δράσει και απομακρύνετε τους
ρύπους με πανί, βούρτσα ή σπόγγο ανάλογα με την
περίπτωση. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σκουπίστε με
ένα στεγνό πανί για να γυαλίσει η επιφάνεια. Όταν η φιάλη
του LAVOCID C αδειάσει ανοίγετε το κόκκινο πώμα και
την ξαναγεμίζετε από τη σακούλα με το LAVOCID C.
Βιδώστε το κόκκινο καπάκι.

Διατίθεται στην Ελλάδα από: ECOLINE Α.Ε.,
Α.Ε Γ.Παπανδρέου 91, Ζωγράφου,
15773, Αθήνα Τηλ.: 2107713906-7 Fax: 2107713908,
sales@ecolinehellas.gr info@ecolinehellas.gr www.ecolinehellas.gr

Προφυλάξεις κατά τη χρήση:
χρήση:

Συνιστάται να φοράτε γάντια όταν χρησιμοποιείται
συμπυκνωμένο. Αποφύγετε των επαφή του
συμπυκνωμένου LAVOCID C με τα μάτια ή το δέρμα. Αν
έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα ξεπλύνετε με
άφθονο νερό. Μην το χρησιμοποιείται σε επιφάνειες από
πολυαμίδιο (νάιλον), μάρμαρα και άλλες επιφάνειες μη
ανθεκτικές στα οξέα. Μακριά από παιδιά

Οικολογία:
Οικολογία:

Tο προϊόν αυτό υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας
περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και καθαριστικά,
καθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιμότητα των
πρώτων υλών. Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά
την συμπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον
μπορούν να ζητηθούν. Το προϊόν προορίζεται για
επαγγελματική χρήση. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι άδειο
πριν το πετάξετε.
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