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INOX-PRO

PROTECŢIA PROFESIONALĂ
PENTRU SUPRAFEŢE
METALICE NEFEROASE

INFORMAŢII GENERALE

• Suprafaţa tratată va fi antistatică şi fără
murdărie.
• Formează un film uscat, strălucitor de
durată lungă.
• NU conţine silicon, uleiuri şi solvenţi.
• Ideal pentru suprafeţe din oţel inox, crom,
cupru, aluminiu, sticlă etc.
• Certificare NSF pentru folosinţă în
industria alimentară.

INOX-PRO curăţă, înfrumuseţează şi protejează în
acelaşi timp.
INOX-PRO protejează şi curăţă suprafeţe metalice
mate sau lucitoare cum ar fi inox, aluminiu, crom,
neferoase etc.
INOX-PRO lasă un strat antistatic şi previne fixarea
murdăriei

pe suprafaţă. INOX-PRO poate fi folosit de asemenea ca
şi tratament, protecţie şi curăţare a părţilor ceramice,
din lemn tratat, sticlă şi plastic.
INOX-PRO nu afectează suprafeţele din sticlă, plastic
sau cauciuc.

INFORMAŢII TEHNICE ŞI AMBALAJ
Rezistenţa la temperatură: de la -10°C to +150°C.
Culoare: incolor.
Solubilitate în apă: se amestecă cu apa.
Presiunea vaporilor la 20°C: 3500 hPA.

Durata de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri
uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

APLICAŢII ŞI UTILIZARE
• curăţarea suprafeţelor din oţel inoxi şi metalice, a
ferestrelor, bucătăriilor, uşilor, lifturilor,
capacelor, hotelor, bucătăriilor industriale, a
mobilierului din băi etc.
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• curăţarea şi protejarea părţilor cromate din
maşină, cum ar fi ţevi de eşapamente, bărilor de
protecţie (bull bars) etc.

Conţinut
400 ml

NOTĂ
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor. Compania Novatio este responsabilă pentru
complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză
să
asigure
garanţii
pentru
consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
Novatio se referă doar la condiţiile standard de
vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt
responsabili pentru daune accidentale sau daune
provenite din folosinţă neadecvată sau din
vânzarea produsului către alt client.
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