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Lefolyócső tisztító koncentrátum.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Drain Release Agent – Strong DRS Palack 1000 g 1 34400

Tulajdonságok: Előnyök:
• Erős zsírtalanító hatás • Használható szifonokhoz, 

mosogatókhoz, lefolyókhoz, elvezető 
csatornákhoz

• Tökéletesen feloldja a hajat és egyéb 
szerves szennyeződéseket

• Megelőzés céljából ismételten 
alkalmazható

• Nem károsítja a műanyag vagy fém 
csöveket (kivéve az alumíniumot)

Alkalmazás:

DRAIN RELEASE AGENT – STRONG egy erős koncentrátum granulátum formában, amely forró 
vízzel kombinálva tökéletesen tisztítja a lefolyót. Erős zsírtalanító hatásával a csővezeték falairól fel-
oldja a ráragadt hajat és egyéb szerves szennyeződéseket. A termék nem károsítja a műanyag vagy 
fém csöveket (az alumínium kivételével). A lefolyó átjárhatóságának megőrzése érdekében ajánlatos 
a terméket a dugulás megelőzésére is használni.

Drain Release Agent - Strong
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08  
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

Mindig viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/védőszemüveget és arcvédőt, amikor DRAIN RELEASE 
AGENT - STRONG-ot használ.

1. A maximális tisztítási hatás érdekében ajánlatos a lefolyót először forró vízzel leöblíteni  

2. Tegyen 100 g terméket a lefolyóba és fokozatosan öntsön 0,5 liter forró vizet (nem forrásban lévőt!). 
A forró víz fokozatos alkalmazása során heves exoterm reakcióra számíthatunk

3. Hagyja a szert 10 percig hatni

4. 10 perc elteltével nagy mennyiségű forró vízzel öblítse le a lefolyót

5. Erős dugulás esetén Ismételje meg az eljárást

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Szín Fehér
Állag Granulátum
Csomagolás Széles nyakú palack 1000 g

Tárolás:

Száraz helyen lezárt eredeti csomagolásban 5°C és 30°C közötti hőmérsékleten.

Figyelmeztetés:

A szállító nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő kezelése által okozott károkért.

Jótállási idő:

A gyártás időpontjától számított 36 hónap az eredeti csomagolásban és a megfelelő tárolási körül-
mények között.


