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Aplicare și dozare

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

Curățarea manuală
a podelei: curățați
podeaua cu un mop
curat.
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L Curățarea podelei:
poate fi folosit la
aparate automate de
curățare.

Curățarea podelei:
ștergeți podeaua udă
sau umedă.

Agent de curățare universal
■ Degresant ■ Universal ■ Îmbogățit cu amoniu

Profilul produsului
■ TANEX AZ 70 înlătură rapid și eficient toate tipurile de murdărie și realizează economii de timp și bani.
■ Acțiunea sa emulsivă asupra uleiului și grăsimilor permite un randament ridicat al curățării dă rezultate

convingătoare.
■ TANEX AZ 70 are o acțiune de curățare foarte eficientă chiar și la cele mai mici concentrații, ceea ce îl face să fie ieftin

de utilizat.
■ TANEX AZ 70 este ecologic și nu conține solvenți.
■ TANEX AZ 70 este plăcut de utilizat și lasă o senzație de prospețime după aplicare.

Domeniul de aplicare
■ Toate spațiile largi în care igiena și curățenia sunt foarte importante.
■ Ideal pentru uși, suprafețe de sticlă și plastic, plăci de faianță, mobilă din lemn și metal lăcuit etc.

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 712873  10 x 1 L
Nr. comandă 403961  1 x 10 L

Valoare pH 11

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


