INOXOL CARE
Καθαριστικό για ανοξείδωτες
επιφάνειες
Σύνθεση:

Περιέχει λιγότερο από 5% μη ιονικά τασιενεργά. Περιέχει
συντηρητικό. Άλλες ουσίες: αλιφατικοί υδρογονάνθρακες.
pH: ca. 6

Ιδιότητες:

Εξαιρετικό καθαριστικό για ανοξείδωτα και ανοδιωμένα
μέταλλα. Φροντίζει, γυαλίζει και προστατεύει μεταλλικές και
ανοδιωμένες επιφάνειες με μία μόνο χρήση. Αφαιρεί
γρήγορα και αποτελεσματικά λευκά σημάδια ή λεκέδες
όπως για παράδειγμα δακτυλικά αποτυπώματα,
αποχρωματισμούς και θαμπάδες. Το INOXOL CARE δεν
αφήνει γραμμές αλλά προσφέρει μια γυαλιστερή επιφάνεια
χωρίς να αφήνει ίχνος λαδερού φιλμ. Εφόσον δεν
περιέχει κανένα γυαλιστικό βοήθημα ή ουσίες που
προκαλούν εκδορές, δεν υπάρχει φόβος για γρατσουνιά.
Τα περιεχόμενα του INOXOL CARE προσφέρουν στις
μεταλλικές επιφάνειες διαρκή προστασία χωρίς δακτυλικά
αποτυπώματα, λεκέδες από νερό και σκόνη εμποδίζοντας
έτσι την επαναδημιουργία νέων ρύπων. Επίσης
καθυστερεί την οξείδωση των μετάλλων και τον
αποχρωματισμό. Δεν αφήνει άσχημη μυρωδιά και κατά την
διάρκεια αλλά και μετά από την χρήση του. Δεν περιέχει
οξέα ή αλκάλια. Το σχήμα του μπουκαλιού εφαρμόζει
τέλεια στο χέρι κάνοντας εύκολη και ασφαλή τη χρήση.
Χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες (2-4ml ανά m2).

Περιοχή Εφαρμογής:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μεταλλικές
επιφάνειες (εκτός από τους νεροχύτες της κουζίνας) όπως
ανοξείδωτο ατσάλι, ανοδιωμένο αλουμίνιο και μπρούντζο.
Είναι ιδανικό για ατσάλινα έπιπλα και τοίχους, πάγκους,
πόρτες, ανελκυστήρες, κουφώματα και επιχρωμιωμένες
επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για νεροχύτες κουζίνας.

Διατίθεται στην Ελλάδα από: ECOLINE Α.Ε.,
Α.Ε Γ.Παπανδρέου 91, Ζωγράφου,
15773, Αθήνα Τηλ.: 2107713906-7 Fax: 2107713908, sales@ecolinehella.gr
info@ecolinehellas.gr www.ecolinehellas.gr

Εφαρμογή:

Ανακινείστε το μπουκάλι πριν την χρήση με το καπάκι
κλειστό. Κρατώντας το μπουκάλι λίγο γυρτό, γυρίστε τον
ψεκαστήρα και ψεκάστε πάνω στην επιφάνεια από
απόσταση περίπου 20cm. Αμέσως σκουπίστε το INOXOL
CARE με ένα μαλακό πανί και στεγνώστε. Για μεγάλες
επιφάνειες είναι καλύτερα να ψεκάζετε πάνω σε ένα
στεγνό, μη χνουδωτό πανί για να τρίψετε την μεταλλική
επιφάνεια καλύτερα. Οι πολύ γυαλιστερές και
επιχρωμιωμένες επιφάνειες πρέπει να γυαλίζονται με ένα
στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε το INOXOL CARE σε μικρή
ποσότητα γιατί είναι υπερβολικά συμπυκνωμένο.
Ανακινείστε το μπουκάλι πριν την χρήση με το καπάκι
κλειστό. Κρατώντας το μπουκάλι λίγο γυρτό, γυρίστε τον
ψεκαστήρα και ψεκάστε πάνω στην επιφάνεια από
απόσταση περίπου 20cm. Αμέσως σκουπίστε το INOXOL
CARE με ένα μαλακό πανί και στεγνώστε. Για μεγάλες
επιφάνειες είναι καλύτερα να ψεκάζετε πάνω σε ένα
στεγνό, μη χνουδωτό πανί για να τρίψετε την μεταλλική
επιφάνεια καλύτερα. Οι πολύ γυαλιστερές και
επιχρωμιωμένες επιφάνειες πρέπει να γυαλίζονται με ένα
στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε το INOXOL CARE σε μικρή
ποσότητα γιατί είναι υπερβολικά συμπυκνωμένο.
Μην χρησιμοποιείτε το INOXOL CARE σε πατώματα
(υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσετε) ή σε βρεγμένες
μεταλλικές επιφάνειες.

Οικολογία:

Το προϊόν αυτό υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας
περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και καθαριστικά,
καθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιμότητα των
πρώτων υλών. Περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά την
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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