KARTA UŻYTKOWA PRODUKTU

sanitariaty

Clinex W3 Forte

Silny preparat do gruntownego mycia
sanitariatów i łazienek
● Do gruntownego mycia sanitariatów i łazienek
● Usuwa kamień wodny, rdzawe osady
● Nie zawiera chloru

Indeks

Nazwa indeksu

77-634 Clinex W3 Forte 1 L
77-652 Clinex W3 Forte 10 L

Właściwości:

Sposób użycia:

Gotowy do użycia, kwaśny preparat do gruntownego
czyszczenia uporczywych zabrudzeń w sanitariatach
i łazienkach. Do stosowania na wszystkich odpornych
na działanie kwasów materiałach i nawierzchniach.
Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, osady wapienne oraz resztki mydła. Szczególnie zalecany do mycia
muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, wanien, brodzików oraz umywalek, wanien, brodzików, kabin
natryskowych, armatury łazienkowej, elementów ze
stali nierdzewnej, glazury, posadzek, fug. Likwiduje
przykre zapachy urynowe.

1.

Przed użyciem wstrząsnąć

2. Równomiernie nanieść preparat na czyszczoną
powierzchnię, pozostawić na około 1 minutę
3. Powierzchnię zmyć bieżącą wodą. Preparat nie wymaga
wycierania do sucha

UWAGA:
●
●

●
●
●
●
●

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Nie stosować na kamieniach naturalnych zawierających wapień jak np.
trawertyn, wapień muszlowy. Nie stosować na aluminium, powierzchniach
lakierowanych oraz szkle akrylowym.
Nie stosować na materiałach o uszkodzonej nawierzchni emaliowanej lub
pokrytej chromem.
Przed zastosowaniem na tworzywie sztucznym i armaturze należy zapoznać
się ze wskazówkami producenta.
Przed użyciem środka sprawdzić jego działanie na niewielkiej powierzchni.
Produkt może w czasie zmieniać zabarwienie. Nie jest to wadą produktu
i nie ma wpływu na jego jakość oraz własności myjące.
Nie mieszać ze środkami czyszczącymi zawierającymi chlor oraz zasady
- możliwość powstania szkodliwych oparów!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia
produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
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Kabina prysznicowa

Dostępne
opakowania:

BEZPIECZEŃSTWO:
●
●

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

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:
●
●

Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym,
SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu.
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