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FOAM CLEANER D-LIMONENE
Multifunkční čisticí pěna s D-limonenem.

CHARAKTERISTIKA:
Foam Cleaner D-Limonene je výkonná, multifunkční čisticí pěna
pro aplikaci na většinu povrchů, jako je sklo, látky, čalounění, textilie,
barvy, plasty, dřevo, koberce atd. Díky aktivním složkám
výborně odstraňuje tuky, nikotin, saze, konzervační materiál,
zbytky hmyzu a mnoho dalších nečistot. Konzistence je stabilní i
na svislých plochách. Neobsahuje silikon, je antistatická a
výrazně aromatizována. Obsahuje D-limonen.

APLIKACE:
Produkt je určen pro všechna odvětví průmyslu, pro restaurace, hotely,
školy, úřady apod. ke snadnému čištění různých materiálů a povrchů,
včetně displejů a monitorů počítačů a televizí.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Před použitím důkladně protřepejte.
2. Aplikujte ze vzdálenosti asi 25 cm na povrch, který má být vyčištěn.
Nechejte krátkodobě působit, poté otřete čistou utěrkou či papírovým
ubrouskem.
3. Na více znečištěné a porézní povrchy použijte měkký kartáček.
4. V případě potřeby postup opakujte.
Upozornění: před použitím nejprve vyzkoušejte na méně viditelném
místě čištěného materiálu, zda nedochází k narušení povrchu.

SPECIFIKACE:

SKLADOVÁNÍ:

Konzistence: pěna
Barva: bílá
Zápach: charakteristický po D-limonenu
Aplikační teplota: +5°C až +25°C
Hustota: 0,91 g/cm3
Obsah organických ředidel: 24,1%
EU-VOC: 208 g/l

30 měsíců na suchém a chladném
místě.

NÁZEV
FOAM CLEANER D-LIMONENE

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:
Vezměte, prosím, na vědomí údaje
o bezpečnosti, které jsou uvedeny
v bezpečnostním listu výrobce.
SKLADOVÝ
KÓD

BALENÍ

ČÍSLO
VÝROBKU

ČÍSLO CELNÍHO
SAZEBNÍKU

CHFCDL

750 ml

CH80098

3402 9010

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné
a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se
přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo
výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.
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