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Aplicare și dozare

Turnați întregul
conținut al flaconului
în canalizare.
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at Curățarea
canalizărilor:
Turnați conținutul în
canalizare. Lăsați să
acționeze timp de
5 minute după care
clătiți cu apă călduță.

Agent de înaltă performanță pentru curățarea scurgerilor
■ Puternic ■ Înlătură mirosurile neplăcute ■ Previne blocajele

Profilul produsului
■ PRORAX înlătură eficient blocajele persistente din toate scurgerile obișnuite, cum ar fi cele de la bucătării și băi.
■ Prin compoziția sa puternică, PRORAX acționează rapid și dizolvă cu ușurință blocajele din materii grase și din păr în

decurs de numai câteva minute.
■ Se comercializează în flacoane de 500 ml, ușor și sigur de utilizat, concepute pentru O SINGURĂ APLICARE.

Domeniul de aplicare
■ Adecvat pentru toate scurgerile din bucătării, băi și alte scurgeri obișnuite (menajere).
■ Avertisment! A nu se utiliza împreună cu alte produse. Poate degaja gaze periculoase (clor).
■ Gelul deversat în mod accidental trebuie spălat imediat cu apă, mai ales de pe suprafețele galvanizate, cele din inox

satinat, alamă lustruită, cromate mat, din aluminiu, de pe fitingurile aurii, textile și alte materiale sensibile.

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: Doar pentru uz industrial. Pentru informații suplimentare, vezi 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 713922  6 x 500 mL

Valoare pH 1 % 13

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


