AROMA intense
ivedor
Ουδέτερο Αρωµατικό
καθαριστικό µε έντονο
άρωµα µακράς διαρκείας
Σύνθεση:
<5% ανιονικά τασιενεργά, µη ιονικά τασιενεργά, αρώµατα,
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, HEXYL CINNAMAL, AMYL
CINNAMAL, CITRONELLOL, GERANIOL, COUMARIN.
pH value: περίπου 7.7
Απόδοση:
Αφήνει ένα εντατικό και µακράς διαρκείας, φρέσκο άρωµα
του µπλε των ωκεανών σε συνδυασµό µε τριαντάφυλλο,
γιασεµί, µόσχο και κέδρο.
Εξαιρετική διαβροχή και απόδοση καθαρισµού. Είναι
προϊόν φιλικό µε τα υλικά και καθαρίζει χωρίς να αφήνει
ραβδώσεις ή γραµµές. Υψηλή δυνατότητα αποκόλλησης
των ρύπων.
Εφαρµογή:
Κατάλληλο για όλα τα δάπεδα και τις επιφάνειες
ανθεκτικές στο νερό. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται σε µη
σφραγισµένα ξύλινα πατώµατα. Μην το χρησιµοποιείτε σε
αυτόµατες µηχανές πλύσεως-στεγνώσεως δαπέδων.
Τρόπος εφαρµογής:
Για τη χειροκίνητο καθηµερινό καθαρισµό 0,5 έως 1% (4080 ml σε 8 λίτρα), ανάλογα µε το επίπεδο του λερώµατος
και τη συχνότητα καθαρισµού. Αύξηση συγκέντρωσης για
βαρύτερες ακαθαρσίες.
Εφαρµόστε το διάλυµα καθαρισµού στην επιφάνεια ή στο
πάτωµα, χρησιµοποιώντας µια σφουγγαρίστρα, πανί ή
βούρτσα. Αφήστε να δράσουν για ένα µικρό χρονικό
διάστηµα. Ξεπλύνετε µε καθαρό νερό. Σκουπίστε
γυαλιστερές επιφάνειες.
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Οικολογία:
Αυτό το προϊόν υπόκειται σε κανονισµούς που διέπουν
την περιβαλλοντική συµβατότητα των µέσων πλύσης και
καθαρισµού και των συναφών κανονισµών σχετικά µε την
βιολογική αποικοδόµηση των πρώτων υλών που
χρησιµοποιούνται. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος αυτού είναι
διαθέσιµη κατόπιν αιτήµατος.
Προϊόν που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική
χρήση. Παραδίδετε µόνο πλήρως άδειες συσκευασίες σε
ειδικά σηµεία διάθεσης ανακύκλωσης αποβλήτων. ∆ελτίο
δεδοµένων ασφαλείας παρέχεται κατόπιν αιτήµατος για
επαγγελµατίες χρήστες. Φυλάσσεται σε θερµοκρασία
δωµατίου στο αρχικό δοχείο.

Order No.: 712328
Order No.: 712317

10 x 1 L
2x5L
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