Informații tehnice

AROMA fresh lemon

Detergent cu aromă persistentă
■ Miros excelent ■ pH - neutru
Profilul produsului
AROMA fresh lemon lasă după spălare o aromă excelentă, persistentă și plăcută de iarbă de lămâie și de citrice.
AROMA fresh lemon curăță și dezodorizează eficient.
■ Compoziția specială AROMA fresh lemon permite atât spălarea manuală și cu mașina.
■ AROMA fresh lemon lasă un miros foarte plăcut la fața locului, timp de 12 ore.
■
■

Domeniul de aplicare
■

Aplicare și dozare

5-20 mL/L

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.
Suprafețe mari: poate
fi folosit la aparate
automate de curățare.
Curățarea manuală
a podelei: curățați
podeaua cu un mop
curat.

AROMA fresh lemon permite spălarea eficientă a tuturor suprafețelor rezistente la apă. Este ușor de aplicat pe
pardoselile tratate și netratate ca și pe toate suprafețele rezistente la apă cum ar fi faianța, marmura, dalele de
pardoseală acoperite și neacoperite din spațiile sanitare, din vestiare, birouri etc. Nu se va folosi pe pardoselile din
lemn nelăcuit și pe covoare.

Declararea ingredientelor
Pentru lista de ingrediente, consultați fișa cu date de securitate

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului

Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original. Sensibil la ger.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Mirosul durează până
la 12 ore.
Unități de comercializare
Nr. comandă 712984
Nr. comandă 713160

Valoare pH

2x5L
10 x 1 L
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Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului

