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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.

Curățare în
profunzime: aplicați
pe podea, lăsați
maximum 5 minute.
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L curățați podeaua cu

un aparat cu un singur
disc și o lavetă verde
sau o perie pentru
curățare.

Îndepărtați murdăria
și soluția de spălat
folosind un aspirator
cu apă. Clătiți sau
ștergeți cu apă curată.
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L ștergeți podeaua cu un

mop curat.
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L poate fi folosit la

aparate automate de
curățare.

Agent intensiv de curățare a plăcilor ceramice
■ Randament ridicat ■ Agenți alcalin de curățare în profunzime ■ Pentru gresia fină

Profilul produsului
■ TANEX ceram este un agent de curățare alcalin foarte intensiv, pentru gresie fină și faianță.
■ Prin compoziția sa puternică, produsul poate pătrunde rapid prin micro-pori și extrage murdăria adâncă și rezistentă.
■ Chiar și petele dificile, cum ar fi cele încrustate sau unsoarea rezistentă pot fi emulsionate și eliminate cu TANEX

ceram.
■ Acest agent de curățare puternic și degresant a fost special creat pentru gresia fină și faianță.

Domeniul de aplicare
■ TANEX ceram este bun pentru toate materialele din piatră cu suprafață microporoasă, cum ar fi gresia fină,

gresia, betonul sau piatra naturală. TANEX ceram poate fi în special folosit la curățarea rapidă și eficientă a dalelor
antiderapante din spațiile de bucătării industriale ca și la pardoselile foarte murdare, cum ar fi cele din băcănii, gări
etc. Nu se va folosi la dalele poroase, foarte absorbante (de exemplu argila arsă), linoleum sau cauciucul.

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.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 708723  1 x 10 L

Valoare pH 13

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


