INOR

Καθαριστικό Επιφανειών

Σύνθεση:
Σύνθεση:

Το INOR περιέχει λιγότερο από 5% ανιονικά και μη ιονικά
τασιενεργά, 5-15% ισοπροπανόλη. Άλλες ουσίες: χρωστική
και άρωμα.
pH: ca. 9

Ιδιότητες:
Ιδιότητες:

Καθαριστικό γενικής χρήσης, ήπιο με το υλικό των
επιφανειών. Καθαρίζει χωρίς να αφήνει γραμμές ή
θαμπάδες. Αφαιρεί ακόμα και λιπαρούς λεκέδες. Αφρίζει
ελαφρά, έχει άρωμα φρεσκάδας. Είναι πολύ ευγενικό με το
δέρμα.
Ειδικό πλεονέκτημα: Το καθαριστικό προϊόν INOR μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ολοκληρωμένα με το σύστημα QUICK &
EASY.

Περιοχή Εφαρμογής:
Εφαρμογής:

Χρησιμοποιείται σε όλες τις επιφάνειες που πλένονται,
λείες και γυαλισμένες, από πλαστικό, βερνίκι, κεραμικό και
μέταλλο. Ιδιαίτερα κατάλληλο για γυάλινες επιφάνειες. Να
μην χρησιμοποιείται σε μη βερνικωμένο ξύλο και ακρυλικό
γυαλί.

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

Εφαρμογή:

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε συνδυασμό με την
κεφαλή από το σύστημα QUICK & EASY. Η δόση
μετριέται αυτόματα πατώντας τη σκανδάλη. Αυτό σημαίνει
ότι είναι αδύνατον να γίνει λάθος στη δόση. Ψεκάζουμε το
INOR πάνω στην επιφάνεια που θέλουμε να καθαρίσουμε
και σκουπίζουμε με μαλακό ή απορροφητικό πανί. Για να
αλλάξετε το δοχείο που έχει τελειώσει, απλά ξεβιδώστε τη
συσκευή, αφαιρέστε το άδειο δοχείο και αντικαταστήστε το
με νέο, κλειδώνοντάς το στη θέση του προηγούμενου. Η
άδεια φιάλη του νερού αφαιρείται με τον ίδιο τρόπο, την
ξαναγεμίζετε απλά με νερό και την τοποθετείτε ξανά στη
θέση της. Μην εισπνέετε τους ψεκασμούς.

Οικολογία:
Οικολογία:

Αυτό το προϊόν υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας
περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και καθαριστικά,
καθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιμότητα των
πρώτων υλών. Για περισσότερες πληροφορίες όσον
αφορά τη συμπεριφορά του προϊόντος προς το
περιβάλλον μπορούν να ζητηθούν. Το προϊόν προορίζεται
για επαγγελματική χρήση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
δίδεται εφόσον ζητηθεί για επαγγελματίες χρήστες
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