Sprinter
MULTICLEAN
Καθαριστικό γενικής χρήσης με
ειδική σύνθεση για γρήγορο στέγνωμα
Σύνθεση:
Σύνθεση:

Το Sprinter MULTICLEAN περιέχει: Λιγότερο από 5 % μη
ιονικά τασιενεργά, αλκοόλη, χρωστικές και αρωματικές
ουσίες.
pH: ca. 7

Ιδιότητες:
Ιδιότητες:

Το Sprinter MULTICLEAN είναι ένα έτοιμο προς χρήση
καθαριστικό γενικής χρήσης για τη γρήγορη και εύκολη
απομάκρυνση πάσης φύσεως ακαθαρσιών. Ο συνδυασμός
των δραστικών ουσιών του Sprinter MULTICLEAN
εξασφαλίζει καλή διαβροχή με ταυτόχρονη εξαιρετική
καθαριστική απόδοση, αφαιρώντας αποτελεσματικά ακόμη
και δακτυλικά αποτυπώματα, κατάλοιπα νικοτίνης, λεκέδες
από λάδι και μελάνι καθώς και γραμμές από μαρκαδόρο
και στυλό. Χάρη στην ειδική σύνθεση για γρήγορο
στέγνωμα οι επιφάνειες αστράφτουν από καθαριότητα σε
ελάχιστο χρόνο. Είναι φιλικό προς τα υλικά χωρίς να
αφήνει γραμμές και κατάλοιπα, διατηρώντας τη λάμψη των
επιφανειών. Επιπλέον, προσδίδει ένα έντονο και μακράς
διάρκειας άρωμα, υπογραμμίζοντας την καθαριστική
απόδοση του προϊόντος και χαρίζοντας μια ευχάριστη
αίσθηση καθαριότητας. Η εργονομική φιάλη με σκανδάλη
750ml χρησιμοποιείται εύκολα και γρήγορα όπως όλα τα
προϊόντα Sprinter και εγγυάται οικονομία στη χρήση, χάρη
στο ειδικά σχεδιασμένο πιστόλι ψεκασμού. Η κατανάλωση
του προϊόντος μειώνεται έτσι στο ελάχιστο . 4-5 πατήματα
της σκανδάλης ανά m2 επαρκούν απόλυτα .

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

Περιοχή Εφαρμογής:
Εφαρμογής:

Το Sprinter MULTICLEAN είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για
καθημερινό καθαρισμό συντήρησης όλων των ανθεκτικών
στο νερό, λείων και αστραφτερών επιφανειών από
πλαστικό, )βερνίκι, γυαλί και των κεραμικών και μεταλλικών
επιφανειών σε κτίρια γραφείων, σχολεία , ξενοδοχεία ή
γαστρονομικές επιχειρήσεις. Ενδείκνυται εξαιρετικά για τον
καθαρισμό στις πόρτες, γραφείων/τραπεζιών, ντουλαπιών,
επιφανειών απόθεσης, περβάζια παραθύρων, επιφανειών
από ανοξείδωτο χάλυβα, γυάλινες επιφάνειες κ.λπ.

Χρήση:
Χρήση:

Σε μικρές επιφάνειες ψεκάστε Sprinter MULTICLEAN κατ'
επιλογή πάνω σε κατάλληλο πανί καθαρισμού ή
απευθείας στην προς καθαρισμό επιφάνεια , αφήστε το να
δράσει για λίγο και, στη συνέχεια, τρίψτε την επιφάνεια με
ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
Ελαχιστοποιήστε τις συσκευασίες που πετάτε γεμίζοντας
τη φιάλη 750ml από το οικονομικό δοχείο 10L. Απλά
γεμίζετε με αδιάλυτο Sprinter MULTICLEAN τον
ψεκαστήρα από το πλαστικό δοχείο.

Οικολογία:
Οικολογία:

Αυτό το προϊόν υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας
περιβάλλοντας από απορρυπαντικά και καθαριστικά
,καθώς επίσης στους όρους για βιοιδιασπασιμτητα των
πρώτων υλών. Για περισσότερες πληροφορίες όσον
αφορά την συμπεριφορά του προϊόντος προς το
περιβάλλον μπορούν να ζητηθούν. Το προϊόν προορίζεται
για επαγγελματική χρήση.
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