TANEX POWER
Καθαριστικό συνθετικών επιφανειών με
γρήγορη δράση

Σύνθεση:
Σύνθεση:
Το TANEX POWER περιέχει κάτω από 5% ανιονικά
τασιενεργά, µη ιονικά τασιενεργά, αρωµατικές ουσίες.
Άλλα συστατικά: συµπλοκοποιητές και αιθέρας γλυκόλης.
pH: ca. 11

Ιδιότητες:
Ιδιότητες:

Το TANEX POWER είναι ένα έτοιμο προς χρήση
καθαριστικό πλαστικών επιφανειών , άμεσης δράσης το
οποίο διαλύει απλά και εύκολα τους δύσκολους ρύπους
όπως ορυκτέλαια , ζωικά και φυτικά λίπη, δαχτυλιές,
υπολείμματα
νικοτίνης
και
καλλυντικών,
κρέμες
παπουτσιών και γραμμές από τρίψιμο μετάλλων. Επίσης,
εξαφανίζονται εντελώς
οι γραμμές από στυλό
μαρκαδόρους, εμποτισμένα και ανεξίτηλα χρώματα.
Παρότι έχει ιδιότητες που περιποιούνται το υλικό εγγυάται
καθαρισμό σε βάθος και δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα
στις καθαρισμένες περιοχές. Το ελκυστικό άρωμα του
προϊόντος κάνει τις χρονοβόρες διαδικασίες εμφανώς πιο
εύκολες διότι πολλά παρόμοια προϊόντα έχουν την οσμή
διαλυτικών. Η φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση είναι
χωρίς επισήμανση και εξασφαλίζει πρόσθετη ασφάλεια
του καταναλωτή κατά τη χρήση. Η εργονομική φιάλη
ψεκασμού 750ml, είναι εύκολη και γρήγορη στη χρήση
και εγγυάται οικονομική χρήση μέσω του ειδικά
σχεδιασμένου ψεκαστήρα. Η κατανάλωση του προϊόντος
μειώνεται στο ελάχιστο , διότι με 4-5 ψεκασμοί ανα m2
αρκούν πλήρως.
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Περιοχή Εφαρμογής:
Εφαρμογής:

Το TANEX POWER είναι ιδανικό για χρήση σε όλες τις
ματ, γυαλισμένες και
λαξευμένες
πλαστικές
και
επικαλυμμένες με πλαστικό επιφάνειες, τόσο σε
εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Δεν αφήνει
γραμμές . Κατάλληλο για πάγκους (σχολείου, εργασίας,
κήπου), πόρτες, ντουλάπια, ράφια, επενδύσεις τοίχων.
Έπιπλα κουζίνας από φορμάικα, όργανα γυμναστικής σε
σχολεία γραφεία, ξενοδοχεία και αθλητικά κέντρα. Δεν
ενδείκνυται για Plexiglas και βαμμένα αντικείμενα
ή
επιφάνειες

Εφαρμογή:
Εφαρμογή:

Χρησιμοποιήστε είτε σε μικρή επιφάνεια ενός κατάλληλου
πανιού καθαρισμού ή απευθείας στο υλικό που θέλετε να
καθαρίσετε , αφήστε το να δράσει για λίγο και σκουπίστε με
καθαρό απορροφητικό πανί.

Οικολογία :

Το προϊόν υπόκειται στο νόμο περί συμβατότητας με το
περιβάλλον των απορρυπαντικών και υλικών
καθαρισμού και των ισχυουσών αντίστοιχων εκτελεστικών
διατάξεων για την βιολογική διασπασιμότητα των πρώτων
υλών. Περισσότερες πληροφορίες για την
περιβαλλοντολογική συμπεριφορά του προϊόντος
διατίθενται κατόπιν αιτήσεως. Αποθέτετε μόνο τις πλήρως
κενές συσκευασίες στη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.
Το προϊόν αυτό προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
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