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Εφαρμογή και δοσολογία
Δόση σε σχέση με την 
εφαρμογή και τον βαθ-
μό εδάφους. Ακολουθή-
στε τις παρακάτω οδηγίες.

Χειροκίνητος καθαρισ-
μός δαπέδων: σκουπί-
στε το δάπεδο νωπό ή 
υγρό με μια καθαρή 
σφουγγαρίστρα.
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L Καθαρισμός επιφα- 
νειών : σκουπίστε την 
επιφάνεια βρεγμένη ή 
υγρή με ένα καθαρό πανί

Καθαρισμός με ψεκα-
σμό: ψεκάστε σε ένα 
καθαρό πανί και σκου-
πίστε την επιφάνεια.

■ Υψηλή απόδοση ■ Χωρίς ραβδώσεις ■ Ευχάριστο άρωμα

Προφίλ προϊόντος
■ Tο TANET SR 13 παρέχει υψηλή απόδοση καθαρισμού σε χαμηλή συγκέντρωση χρήσης
■ To TANET SR 13 είναι απαλό στα υλικά, διατηρεί την αρχική εμφάνιση της επιφάνειας, χωρίς να αφήνει ραβδώσεις  

και λωρίδες μετά τον καθαρισμό.
■ To TANET SR 13 είναι προϊόν χωρίς υπολείμματα, έχει ευέλικτη και εύκολη εφαρμογή και οδηγεί σε τέλεια αποτελέσματα.
■ To TANET SR 13 δεν απαιτεί καμία επανεπεξεργασία, επομένως είναι εξοικονόμηση χρόνου και χαμηλό κόστος χρήσης.      
■ To TANET SR 13 είναι ευχάριστο στη χρήση και αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα.

  
■ Κατάλληλο για όλους τους τύπους δαπέδων ανθεκτικούς στο νερό (λινέλαιο, PVC, πέτρα, κ.λπ.), ακόμη και για αδιάβρο- 

χα αυτογυαλικά γαλακτώματα ή μεμβράνες διασποράς. Επιπλέον, για όλες τις πλύσιμες, λείες και λαμπερές πλαστικές  
επιφάνειες, βαφή, γυαλί, κεραμικό, μέταλλο. Μην το χρησιμοποιείτε σε στεγανές ξύλινες επιφάνειες

               
                

  

 Για τη λίστα των συστατικών, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

         Βιώσιμη ανάπτυξη και παραγωγή

   

Ασφάλεια προϊόντων, αποθήκευση και περιβαλλοντικές οδηγίες
Ασφάλεια: Μόνο για επαγγελματική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.          
Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου στο αρχικό δοχείο/περιέκτη.       
Περιβαλλοντικές οδηγίες:  Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.         

Κωδικοί προϊόντος

Κωδικός. 404719  200 x 40 mL
Κωδικός. 712863  10 x 1 L
Κωδικός. 712864  2 x 5 L
Κωδικός. 404753  1 x 10 L

pH-Value 10

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υγρό καθαρισμού με αλκοόλη

Περιοχή εφαρμογής

Δήλωση συστατικών

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος
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