Tisztító és zsírtalanító termékek

FOAM CLEANER
Több célra felhasználható tisztító hab

Tulajdonságok:

Előnyök:

• Nagyon könnyű alkalmazás
• Létrehoz egy antisztatikus bevonatot

• Csak vigye fel a habot és törölje le egy
flanel törlővel

• Többfunkciós termék

• Megakadályozza a por hozzátapadását

• Kellemes illatú

• Alkalmazható fára, műanyagra, üvegre,
tükörre, fémre, festett felületekre, szövetre, bőrre stb.
• Ideális belső terek tisztítására, beleértve az autókat is

Alkalmazás:
A FOAM CLEARER a gépkocsik belső és külső tisztítására használható, háztartásban, műhelyben stb. Kiválóan tisztítja
üveget, kárpitot, festett és lakkozott felületeket, műanyagot, autóüléseket, műszerfalakat, stb.

Megrendelési kódok:
Megnevezés

Raktári kód

Csomagolás

Kiszerelés

Rendelési sz.

Foam Cleaner

FCL

Spray

750 ml

R 34171
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1. Felhasználás előtt alaposan fel kell rázni.
2. Felvinni a FOAM CLEANER-t a tisztítandó felületetre kb 25-30 cm távolságból fecskendezve.
3. A tisztítandó felületet vagy kis száraz rongyocska, vagy papírtörlő segítségével tisztítsa meg. A szennyezettebb helyekre használjon kefét. Szükség esetén ismételje meg az egész folyamatot mindaddig, míg a tisztított hely nem lesz
tökéletesen tiszta.
Figyelmeztetés: Ha a terméket valamilyen textília tisztítására használja fel, ajánlatos a szert először egy kis helyen kipróbálni, hogy nem-e okoz kárt az anyagban.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Biztonsági előírások:
A termék és annak csomagolása biztonságos kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó információk a termék biztonsági adatlapjában vannak feltüntetve.

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 felelősséget 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 kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.
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