
INOXOL care

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozować w zależności
od zastosowania.
Przestrzegać
poniższych instrukcji.
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² Stosowanie ręczne:

Wstrząsnąć przed
użyciem. Nanieść
produkt na suchą
ściereczkę, rozetrzeć
i wytrzeć do sucha.
Powierzchnie o
wysokim połysku
polerować suchą
ściereczką. Stosować z
umiarem.

Stosowanie ręczne:
Można stosować
na powierzchniach
metalowych. 

Produkt do pielęgnacji stali nierdzewnej
■ Jednoetapowe czyszczenie ■ Pielęgnacja i połysk ■ Mniej ponownych zabrudzeń

Profil produktu
■ Doskonała pielęgnacja, polerowanie i ochrona dla wszystkich rodzajów metalowych powierzchni w jednym kroku, np.

stali nierdzewnej  czy anodowanego aluminium.
■ INOXOL care szybko usuwa drobne pozostałości, przebarwienia, smugi i plamy.
■ Produkt pozostawia czyszczoną powierzchnię z jednolitym i błyszczącym wyglądem nie pozostawiając tłustej warstwy.
■ INOXOL care nie zawiera substancji ścierających i polerujących, zatem nie stwarza ryzyka porysowań.
■ Specjalne składniki pielęgnacyjne długotrwale chronią powierzchnie metalowe przed plamami z wody, kurzem oraz

opóźniają proces ponownego zabrudzenia, utleniania metalu i jego odbarwień.
■ Prosta i bezpieczna aplikacja dzięki butelce ze spryskiwaczem (gotowy do użycia).

Miejsce aplikacji
■ Nadaje się do wszelkich metalowych powierzchni (prócz kuchennych zlewów) takich jak stal nierdzewna, anodowane

aluminium lub mosiądz.
■ Nadaje się także do metalowych mebli, lad, drzwi, wind, listew, ram okiennych i złączek.
■ Nie używać do kuchennych zlewów.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku. Wrażliwy na działanie mrozu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713417  10 x 500 mL

Wartość pH 6

Zaufany partner

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


