WC powder
Καθαριστικό σε σκόνη για λεκάνες
και ουρητήρες
Σύνθεση:
Σύνθεση:

Το WC-POWDER περιέχει: λιγότερο από 5% ανιονικά
τασιενεργά, λιγότερο από 5% λευκαντικό παράγοντα με
βάση το οξυγόνο, άρωμα, βενζοϊκό βενζόλιο. Άλλα
συστατικά: ενεργά άλατα καθαρισμού, αφριστικός
παράγοντας. pH: ~1.

Ιδιότητες:
Ιδιότητες:

Ο επιλεγμένος συνδυασμός των πρώτων υλών παρέχει
εξαιρετικό καθαριστικό αποτέλεσμα χωρίς τη βοήθεια
βουρτσίσματος. Διαλύει επικαθίσεις αλάτων, ουρόλιθου,
και ρύπους κάτω από τη ζώνη U. Αφρίζει και οι αφροί
μπορούν να εισχωρήσουν σε σημεία δύσκολα
προσβάσιμα. Αφήνει ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας.

Περιοχή Εφαρμογής:
Εφαρμογής:

Χρησιμοποιείται σε όλες τις τουαλέτες και ουρητήρες.

Χρήση:
Χρήση:

Το χρησιμοποιούμε κατ΄ ευθείαν από το ειδικό μπουκάλι
αδιάλυτο μέσα στις λεκάνες και κάτω από τη ζώνη U.
Αφήνουμε λίγο να δράσει και ξεβγάζουμε. Η εσωτερική
επιφάνεια της λεκάνης καλύπτεται από ένα φιλμ. Για
σκληρούς ρύπους αφήστε το να δράσει στη διάρκεια της
νύχτας.

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:

Ερεθιστικό για τα μάτια και το δέρμα. Περιέχει όξινο θειϊκό
νάτριο. Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια. Κρατείστε
το μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,
ξεπλύνετε πολύ καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική
συμβουλή. Φοράτε κατάλληλη προστασία
ματιών/προσώπου. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν δεν
αισθάνεστε καλά, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και
δείξτε την ετικέτα. Αποφύγετε την επαφή με υφάσματα,
μάρμαρα και εμαγέ. Σκουπίστε τους λεκέδες με νωπό
πανί. Περισυλλέξτε όσο προϊόν έχει εκχυθεί. Κρατήστε το
προϊόν σφιχτά κλειστό, στεγνό και μακριά από παιδιά.

Οικολογία:
Οικολογία:

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. Το προϊόν προορίζεται
για επαγγελματική χρήση.
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