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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.
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at Aplicare localizată:
aplicați direct spray-ul.

Îndepărtare:
îndepărtați pata cu un
instrument de răzuit.

Agent de îndepărtare a gumei de mestecat
■ Puternic ■ Nu lasă reziduuri ■ Neagresiv pentru materiale

Profilul produsului
■ TANEX gum-ex îndepărtează guma de mestecat, pasta de modelat, lutul sau plastilina de pe toate textilele și

suprafețele elastice și dure.
■ Petele sunt înghețate, de ex. cele de gumă de mestecat, ceea ce face posibilă aplicarea rapidă și ușoară, cu economie

de timp și bani.
■ Imediat după aceasta petele pot fi îndepărtate fără a afecta suprafața, datorită compoziției neagresive a materialului.
■ TANEX gum-ex nu lasă reziduuri mirositoare și care să păteze și păstrează aspectul original al suprafeței.

Domeniul de aplicare
■ TANEX gum-ex poate fi aplicat la toate pardoselile textile ca și la haine și la stofe. Produsul înlătură guma de mestecat

și pasta de modelat și de pe pardoselile elastice și dure cum ar fi cele din PVC, linoleum, elastomer, lemn și piatră.

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 712929  6 x 400 mL

Valoare pH 0

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


