
INOXOL complete

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Manuel anvendelse:
Ryst den lukkede
flaske godt før brug.
Sprøjt produktet på
en blød klud, fordel
det jævnt, og tør
med en klud. Polér
højglansoverflader
med en tør klud. Påfør
sparsomt.
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Manuel anvendelse:
Kan bruges på
metaloverflader. 

Plejeprodukt l rusrit stål
■ Nemt at bruge ■ Pleje & politur ■ Mindre genlsmudsning

Produktprofil
■ Den paraffinoliebaserede sammensætning yder fremragende pleje, politur og beskyelse af alle metaloverflader i én

arbejdsgang og giver øjeblikkelige, synlige resultater.
■ INOXOL complete erner hurgt snavs fra rusrit stål såsom vandmærker, fingeraryk, støv, misfarvninger, striber og

pleer, alt imens overfladekvaliteten bevares med et ensartet og skinnende udseende.
■ Specialplejekomponenterne beskyer med varig virkning metaloverflader mod smuds og støv og forsinker normal

lsmudsning, metaloxidering og misfarvning, så der bevares et rent udseende i lang d.
■ Produktet hjælper med at holde de behandlede overflader pæne og forlænger deres leved.

Anvendelsesområde
■ Velegnet l alle metaloverflader (undtagen køkkenvaske) som f.eks. rusrit stål, anodiseret aluminium eller messing.
■ Også velegnet l stålmøbler, diske, døre, elevatorer, lister, vinduesrammer og fings.
■ Må ikke anvendes på køkkenvaske.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygg udvikling og fremslling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 713792  10 x 750 mL

pH-værdi 6

Deres betroede partner hos Dem selv

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 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 (0)6245 87286


