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Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo valomos vietos
ir nešvarumų
kiekio.Vadovaukitės
nurodymais.

Priežiūra: švaria
drėgna šluoste
nuvalykite paviršius ir
nuskalaukite.
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Gilaus sanitarinių vietų valymo ir priežiūros priemonė
■ Puikūs rezultatai ■ Išskirtinis aromatas ■ Tąsios konsistencijos

Produkto aprašymas
■ SANET tasonil yra stipraus valomojo poveikio, todėl jis yra tinkamas visų rūšių nešvarumams sanitarinėse vietose

valyti. Ypač veiksmingai pašalina kalkių, šlapimo nuosėdas ir muilo likučius.
■ SANET tasonil yra klampios struktūros, todėl greitai ir visiškai nuvalo nešvarumus net ir nuo vertikalių paviršių.
■ Kasdienei priežiūrai ir valymui galima naudoti tik 0,125 proc. koncentracijos SANET tasonil.
■ SANET tasonil yra medžiagas tausojanti priemonė, kuri greitai paviršiams suteikia nuostabų spindesį ir ilgai išliekantį

gaivų aromatą.
■ Sudėtyje yra koroziją lėtinanti medžiaga, kuri didina naudojimo saugumą.

Paskirtis
■ Tinka visiems rūgščių poveikiui atspariems paviršiams vonios kambaryje ir sanitarinėse vietose: plytelėms,

chromuotai įrangai, porcelianui, nerūdijančiam plienui, anoduotam metalui, plastikui, keramikai, guminiai dangai ir
pan. Netinka natūraliam akmeniui (pvz., marmuro) ir kitiems rūgščių poveikiui neatspariems paviršiams.

Sudėtis
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 713121  10 x 1 L
Užsakymo Nr. 406153  1 x 10 L

pH reikšmė 0

Jūsų patikimas partneris


