KARTA UŻYTKOWA PRODUKTU

superkoncentraty Profit

Clinex Profit Grease

Superkoncentrat uniwersalnego płynu do mycia powierzchni wodoodpornych
Skutecznie usuwa wszelkie tłuste zabrudzenia.
Nie pozostawia smug i zacieków.
Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni.
Posiada przyjemny zapach.
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Dostępne
opakowania:

Indeks

Nazwa indeksu

77-716

CLINEX Profit Grease 5 L

Właściwości:

Sposób użycia:

Wysokoskoncentrowany preparat do usuwania tłustych
zabrudzeń z wszelkich powierzchni zmywalnych.
Preparat posiada doskonałe właściwości odtłuszczające. Rozpuszcza tłuszcze na wszelkich typach
powierzchni zmywalnych. Doskonale sprawdza się podczas czyszczenia urządzeń gastronomicznych, blatów,
pieców, okapów kuchennych, oraz innych powierzchni zmywalnych. Nie pozostawia zacieków oraz smug.
Pozostawia świeży, długo utrzymujący się zapach.

1.

W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni, stosować odpowiednie rozcieńczenia:
Gruntowne czyszczenie: stosować roztwór od 1-3%
(100–300 ml/10 L wody).
Umiarkowane zabrudzenia: stosować roztwór od 0,5-1%
(50–100 ml/10 L wody).
Bieżące sprzątanie: stosować roztwór od 0,1-0,5%
(10–50 ml/10 L wody).

2. Roztwór roboczy należy wykorzystać w ciągu 24 godzin.
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WC

Wanna

Urządzenia kuchenne

Umywalka

Ściany

Szkło akrylowe

Szkło

Stoły i blaty

Stal nierdzewna

Ramy okienne

Powłoki żywiczne

Posadzka laminowana

Podłogi sportowe

płytki ceramiczne

Plastiki

Piekarnik, ruszty i konwektomaty

Piaskowiec

PCV

Okna

Meble laminowane i drewniane

Marmur

✓ ✓

UWAGA:
●
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Linoleum

Lastriko

Kwas metanosulfonowy

Kostka brukowa

Klinkier i terakota

Kauczuk

Kamień betonowy

Kabina prysznicowa

Gres

pH

Gnejs, granit

informacje
& zastosowania

ZASTOSOWANIA

Drewno lakierowane
Glazura

INFO
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BEZPIECZEŃSTWO:

Produkt tylko do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem środka, w mało widocznym miejscu, sprawdzić
działanie produktu na niewielkiej powierzchni.
Produkt może w czasie zmieniać zabarwienie. Nie jest to wadą
produktu i nie ma wpływu na jego jakość oraz własności myjące.

●
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Nie mieszać z innymi produktami.
Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek
użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
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Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym,
SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu.
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