SZYBY, MEBLE, SPRZĘTY

C256
GLASS MAX

środek do czyszczenia
szyb i okien

Zastosowanie:
Preparat firmy VOIGT C256 GLASS MAX
to znakomity koncentrat do czyszczenia
powierzchni szklanych oraz ram okiennych.
Doskonale sprawdza się pomieszczeniach
jak i na zewnątrz przy myciu okien i witryn.
Preparat firmy VOIGT C256 GLASS MAX
to produkt do profesjonalnego zastosowania.
Sposób użycia:
Zabrudzone powierzchnie spryskać środkiem,
a następnie wytrzeć starannie czystą, suchą
ściereczką nie pozostawiającą włókien.
Nie wymaga spłukiwania wodą ani polerowania.
Nakrętka umożliwia bezpośrednie rozpylanie.
W przypadku mycia dużych powierzchni
o nieznacznym stopniu zabrudzenia zaleca się
stosować roztwór od 1% do 5% (od 100 do 500 ml
środka na 10 l wody). Dla szybszego efektu zaleca
się zastosowanie gumowych ściągaczy do szyb.
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pH roztworu:

Anti-Fingerprint

Anti-Fog

Anti-Fog
zabezpiecza powierzchnie
przed osadzaniem się
pary wodnej.

EKOLOGIA
Zawarte substancje
są biodegradowalne.
Środek nie zawiera APEO
i oraz środków konserwujących.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C256 GLASS MAX należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

SZYBY, MEBLE, SPRZĘTY

C256
GLASS MAX
środek do czyszczenia
szyb i okien

Preparat firmy VOIGT C256 GLASS MAX
to znakomity koncentrat do czyszczenia
powierzchni szklanych oraz ram okiennych.
§ szybko i skutecznie usuwa tłuste zabrudzania
§ zastosowana technologia Anti-Fog zabezpiecza
przed osadzaniem się pary
§ doskonale sprawdza się pomieszczeniach jak
i na zewnątrz przy myciu okien i witryn
Informacje o bezpieczeństwie:
Powierzchnie mające kontakt z żywnością po
umyciu obficie spłukać wodą. Karta charakterystyki dostępna na żądanie (EUH210).
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody
wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem
stosowania środka.
Okres ważności:
24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Data i numer serii produkcji na
opakowaniu.
Skład:
<5% anionowych środków powierzchniowo
czynnych, alkohole, amoniak, gliceryna.
Opakowania:
Butelka 1 L
Kanister 5 L

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C256 GLASS MAX należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

