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ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
Το WC LIQUID περιέχει μεταξύ άλλων: λιγότερο από 5% 
ανιονικά τασιενεργά. Άλλες ουσίες: κιτρικό οξύ, άρωμα, 
πηκτικό μέσο και χρωστική.  
pH ~2,5.

ΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητες::::
Διαλύει εύκολα και ολοκληρωτικά επικαθήμενους ρύπους 
όπως πέτρα, ουρόλιθο, σκουριά. Αφήνει ευχάριστη οσμή, 
δρα απολυμαντικά και αποσμητικά. Δημιουργεί ακόμα και 
σε κάθετες επιφάνειες ένα φιλμ που δεν επιτρέπει στο υγρό 
να κυλήσει αχρησιμοποίητο . Έτσι ο χρόνος δράσης του 
προϊόντος είναι μεγαλύτερος.

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή εφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογής::::
Χρησιμοποιείται σε όλες τις κεραμικές τουαλέτες καιΧρησιμοποιείται σε όλες τις κεραμικές τουαλέτες και
ουρητήρες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες
ευαίσθητες στα οξέα, όπως μάρμαρο, εμαγιέ.

ΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογή::::
Πατάμε το καπάκι ασφαλείας και το ξεβιδώνουμε. 
Το χρησιμοποιούμε κατ ευθείαν από το ειδικό μπουκάλι 
αδιάλυτο στις λεκάνες. Η εσωτερική επιφάνεια της λεκάνης 
καλύπτεται από ένα φιλμ. Το σχήμα της φιάλης που  
φυλάσσεται το WC LIQUID επιτρέπει το καθαρισμό όλης 
της λεκάνης ακόμα και σε απρόσιτα σημεία. Για σκληρούς 
ρύπους χρησιμοποιούμε βούρτσα ή επαναλαμβάνουμε την  
διαδικασία. Όταν διαλυθούν οι ρύποι η λεκάνη χρειάζεται 
ξέπλυμα.
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ΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξεις κατάκατάκατάκατά τητητητη ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση::::
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Κρατείστε
τα δοχεία κλειστά και μακριά από παιδιά. Εάν έλθει σε
επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Μην το χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα με άλλα καθαριστικά
που περιέχουν χλώριο. Το προϊόν προορίζεται για
επαγγελματική χρήση

ΟικολογίαΟικολογίαΟικολογίαΟικολογία::::
Το 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.
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