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MULTIFOAM

KÜLÖNLEGES
TISZTÍTÓHAB SPRAY
•
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A MULTIFOAM különleges, sok célra használható
habspray, használata egyszerű és gyors.
A MULTIFOAM nyom nélkül, fátyol és
szivárványfény-mentesen szárad.

Könnyen és gyorsan tisztít és zsírtalanít.
Nagyon hatásos.
Nem folyik le a felületről.
Csík- és foltmentesen szárad.
Gyorsan szárad.
Kellemes illatú.
Nem karcol, alkalmazása még érzékeny
felületeken is biztonságos.

A MULTIFOAM használata biztonságos, még érzékeny
felületeken is.
A MULTIFOAM nem tartalmaz csiszolóanyagokat, illata
kellemes.

TECHNIKAI ADATOK
Termék: enyhén habzó folyadék sprayflakonban
Bázis: tisztítószer, alkohol adalékok, ammónia,
illatanyag, demineralizált víz
Sűrűség (20 °C-on): 0,992 g/cm³
Gyulladáspont: nincs

Minőségét megőrzi: 36 hónapig
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak
megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• IPAR:
Ideális irodai, konyhai és fürdőszobai bútorok
tisztítására és zsírtalanítására. Alkalmazható
továbbá csempék, rozsdamentes acél és
alumínium mosdótálak, kádak, világítás, lakkozott
és zománcozott felületek, bőr- és műbőr ülések,
számítógép (képernyő, billentyűzet stb.) porcelán,
tükör , szőnyegek stb. hatékony tisztítására.
• MOTORKERÉKPÁROK:
Eltávolítja a zsírt és egyéb szennyeződéseket a
felnikről, spoilerekről, szélvédőkről, ruházatról
stb.

• AUTÓIPAR, GÉPJÁRMŰVEK:
A Multifoam minden polírozott, krómozott,
lakkozott, és műanyaggal bevont felület (mint
például a felnik, ülések, ajtók, kárpitok)
tisztítására alkalmas.
Eltávolítja a nikotinfoltokat, cipőpaszta okozta
szennyeződéseket, rovarürüléket, elpusztult
rovarokat a szélvédőről és a fényszórókról.
• A MULTIFOAM NEM TARTALMAZ
CSISZOLÓANYAGOKAT, ILLATA KELLEMES.

Cikkszám
N482001

Termék neve
Multifoam

Kiszerelés
500 ml

Y818001

Sprayhead Vario

1 db

FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat, a képeket is
beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg.
A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott
információkat csak útmutatónak szánjuk a
biztonságos
kezeléshez,
felhasználáshoz,
tároláshoz,
szállításhoz
és
hulladék-megsemmisítéshez,
nem
tekinthető
garanciának/minőségi
specifikációnak.
Az
információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal
kombinálva, más eljárás szerint használják, mint
amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett károkért.
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TISZTÍTÓANYAGOK,
ZSÍRTALANÍTÓK
SZERSZÁMOK

