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Stosowanie i dozowanie

Dozować zgodnie
z zastosowaniem i
stopniem zabrudzenia.
Stosować się do
poniższych instrukcji.

St
ęż

on
y Czyszczenie

powierzchniowe:
Spryskać bezpośrednio
powierzchnię
lub odpowiednią
ściereczkę. Pozostawić
na chwilę i zetrzeć
czystą ściereczką.

Gotowy do użycia środek do czyszczenia tworzyw sztucznych
■ Wysoka skuteczność ■ Wydajny & ekonomiczny ■ Uniwersalny

Profil produktu
■ TANEX power to gotowy do użycia środek o właściwościach odtłuszczających do czyszczenia tworzyw sztucznych.

Znakomicie sprawdza się w usuwaniu plam powstałych z wszelkich lepkich zabrudzeń.
■ TANEX power pozwala na oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów dzięki wysokiej wydajności czyszczenia, szybkiej i

prostej aplikacji oraz uniwersalnemu zastosowaniu.
■ TANEX power zachowuje nienaruszone właściwości powierzchni.
■ Dzięki atrakcyjnemu zapachowi korzystanie z produktu to „czysta przyjemność”.

Miejsce aplikacji
■ Nadaje się do użycia zarówno na wszystkich matowych jak i wysokopołyskowych powierzchniach z tworzyw

sztucznych oraz z wierzchnią warstwą powlekaną tworzywami sztucznymi, w pomieszczeniach i na zewnątrz.
■ Odpowiedni do czyszczenia stołów, drzwi, szaf, blatów, paneli ściennych, urządzeń kuchennych zrobionych z plastiku

Formica, sprzętu fitness, w szkołach, przedszkolach, biurach, hotelach i obiektach sportowych.
■ Nie stosować na plexi i materiały lakierowane.
■ Rekomendowane użycie: spryskać 4x/ m2

Skład
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki. Zwróć
uwagę na rekomendowaną odzież ochronną!
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 712746  10 x 750 mL
Kod produktu 706963  1 x 10 L

Wartość pH 11

Zaufany partner


