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Aplicação e dosagem

Doseie consoante a
aplicação e o grau de
sujidade. Ver modo de
uso abaixo.

Vidros e janelas:
aplique sobre um
pano limpo e esfregue
a superfície.

Limpeza de
superfícies: limpe a
superfície com um
pano húmido.

Tira-nódoas pronto a usar
■ Potente ■ Eficaz  e económico ■ Versátil

Perfil do produto
■ TANEX start-up é aplicável de modo versátil e remove nódoas em todas as superfícies não porosas e laváveis.
■ Devido à sua elevada eficiência, TANEX start-up remove mesmo a sujidade mais persistente.
■ TANEX start-up é de fácil utilização e de aplicação agradável devido ao seu spray de espuma que reduz a

condensação.
■ TANEX start-up é especialmente suave com materiais resistentes e deixa um aroma agradável e original de óleo de

laranja natural.
■ O produto de limpeza multiusos amigo dos materiais também pode ser usado para renovar plásticos sujos.

Aplicação
■ O tira-nódoas versátil é adequado para todas as superfícies resistentes à alcalinidade e laváveis, tal como mesas,

paredes, azulejos, quadros, etc. TANEX start-up remova tinta de marcadores, diluente, marcas pretas, feltro, solas
de borracha, nódoas amarelas de nicotina, bem como as marcas dos saltos. Pode ser usado como spray pré-lavagem
para tratar pontos.

Declaração de ingredientes
Para ver a lista de ingredientes, consulte a ficha técnica de segurança.

Desenvolvimento e produção sustentáveis

Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental
Segurança: Produto reservado para um uso estritamente profissional. Para informações dos detailes, ver a Ficha de
Dados de Segurança.
Armazenamento: Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.
Ambiente: Entregar em depósitos especiais de lixo apenas a embalagem totalmente vazia.

Unidades de venda

N.º de encomenda 712732  10 x 750 mL

Valor pH 11

O seu parceiro de confiança no local


