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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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Citrus Cleaner

Zmywacz i odtłuszczacz na bazie wyciągu z cytrusów |
sprawdzony efekt zgodnie z DIN EN 1276 i 1650

WEICON Citrus Cleaner, oparty na alkoholu i ekstraktach ze skórek
cytrusowych, czyści i wspomaga dezynfekcję wielu powierzchni w
codziennym życiu na kempingu.

Mocny, uniwersalny środek czyszczący zapewnia w kuchni
kempingowej higieniczną czystość powierzchni płyty grzewczej*,
kuchenki kempingowej*, grilla (gazowego)*

Citrus Cleaner znajduje również zastosowanie na często
używanych powierzchniach w przyczepach kempingowych,
kamperach itp. Należą do nich klamki w drzwiach i szafkach,
kierownica, nakrętki i dźwignie zaciskowe na markizach, krzesła i
stoły kempingowe oraz wszelkiego rodzaju narzędzia kempingowe.

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

Czyści szeroką gamę materiałów, takich jak metale i tworzywa
sztuczne, szkło, ceramika oraz powierzchnie lakierowane
lub powlekane. Należy uprzednio sprawdzić kompatybilność
materiałów w miejscu niewidocznym.

*Stosować środek czyszczący pod warunkiem, że jest ostudzony.
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Zapach Cytrus

Właściwości odparowuje bez pozostałości.

nie zawiera silikonów Tak

Barwa bezbarwny

AOX nie zawiera Tak

* AOX = adsorbowalne organiczne związki halogenowe
(związki chloru, bromu i jodu)

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:
72001400 Citrus Cleaner 400 ml


