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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  

Ručná aplikácia:
Pred použitím dobre
potraste zavretou
nádobou. Naneste
sprej na mäkkú
handru, rovnomerne
rozotrite a utrite
dosucha. Povrchy
s vysokým leskom
leštite suchou
handrou. Nanášajte
šetrne.
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Ručná aplikácia:
možno použiť na
kovové povrchy.

Ošetrujúci prostriedok na nehrdzavejúcu oceľ
■ Jednoduché použitie ■ Ošetrovanie a leštenie ■ Menej opätovného znečistenia

Profil produktu
■ Jeho zloženie na základe parafínového oleja zaručuje vynikajúce ošetrovanie, leštenie a ochranu v jednom kroku

všetkých kovových povrchov s okamžite viditeľným výsledkom.
■ INOXOL complete rýchlo odstraňuje bežné znečistenie z nehrdzavejúcej ocele, ako škvrny po vode, odtlačky prstov,

prach, zmeny zafarbenia, šmuhy a fľaky, pričom zachováva kvalitu povrchu a zanecháva jednotný, lesklý vzhľad.
■ Špeciálne ošetrujúce zložky dlhodobo ochraňujú kovové povrchy od vodných škvŕn a prachu, pričom odďaľujú

opätovné znečistenie, kovovú oxidáciu a zmenu zafarbenia a zanechávajú dlhotrvajúci čistý vzhľad.
■ Prostriedok podporuje uchovanie ošetrovaného povrchu a predlžuje jeho životnosť.

Oblasť poutžitia
■ Vhodný na všetky kovové povrchy (okrem kuchynského drezu) ako nehrdzavejúca oceľ, anodický hliník či mosadz.
■ Tiež vhodný na oceľový nábytok, pulty, dvere, výťahy, rímsy, okenné rámy a príslušenstvo.
■ Nepoužívajte na kuchynské drezy.

Úplná prehľadnosť vďaka kompletným údajom o zložkách
Informácie o zložkách nájdete v Karte bezpečnostných údajov

Trvalo udržateľný rozvoj a výroba

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia
Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Pre podrobnejšie informácie pozri technický
informačný list.
Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote. Citlivý na mráz.
Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 713792  10 x 750 mL

hodnota pH 6

Váš dôveryhodný partner


