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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Multi-Foam

Silny zmywacz uniwersalny

Neutralna dla środowiska pianka wielofunkcyjna jest idealnym
środkiem czyszczącym do przyczep kempingowych, kamperów i
wielu akcesoriów kempingowych.

Czyści delikatnie, ale skutecznie meble kempingowe, tapicerkę,
oraz wilgotne pomieszczenia. Pianka Multi-Foam zapewnia nie
tylko wewnątrz, ale również na zewnątrz lśniący dom na kółkach.

Na przykład krzesła i stoły kempingowe pozostawione na zewnątrz
w czasie wiatru i pogody można szybko i łatwo wyczyścić dzięki
piance czyszczącej Multi-Foam.

Poza tym środek Multi-Foam niezawodnie czyści szyby, okna,
reflektory, lusterka a także siatki przeciw owadom. Bez trudu usuwa
uporczywe pozostałości po owadach.

Czy to w przyczepie kempingowej, kamperze, półzintegrowanej,
w pełni zintegrowanej, oldtimerze, na kempingu czy w domku
letniskowym - Multi-Foam spray należy do każdego wyposażenia
kempingowego.

Może być stosowany na większości powierzchni, takich jak metale,
tworzywa, szkło, ceramika, powierzchnie lakierowane i powlekane.
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Zapach Cytrus

Właściwości w pełni biodegradowalny

nie zawiera silikonów Tak

Barwa biały

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,

toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.pl).

Dostępne rozmiary pojemników:
72000400 Multi-Foam 400 ml


