
alkaline

алкален

342 бутилки, 1,3 кг

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при 

стайна температура, за да запазите качеството на продукта. 

Съхранение

Излейте 100 мл. X PRESS в канала и в зависимост от запушването,

оставете да подейства между 5 и 30 минути. Изплакнете обилно с

вода. Като превенция, ние препоръчваме да се излива редовно в канала

20 мл. от X PRESS и да се оставя да подейства няколко минути. 

Дозиране

Арт. № 4440101208

Съдържание на опаковката

Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химикали.

Винаги четете информацията за продукта и етикета преди

употреба.  Да се съхранява далеч от деца.

Инструкция за безопастност

6 х 1,3 кг. Бутилка

When handling chemicals apply standard safety measures. Always read

labelling and product description before usage. Keep away from children.

Storage

Keep container closed. Store at room temperature to retain product quality.

Europallet

342 system bottles, 1,3 kg

Референции

За почистване на мивки и арматура препоръчваме perlGLANZ (Арт. №

4440100208).

For cleaning basins and fittings we recommend perlGLANZ (Art.-Nr. 

4440100208).

References

Евро пале

Dosage

Pour 100 ml X PRESS into the drain and, depending on the blockage, let

the product work between 5 and 30 minutes. Rinse with plenty of water. As

prevention we recommend putting 20 ml X PRESS into the discharge

regularly for a few minutes.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 44401012086 x 1,3 kg bottle

pH-стойност

Field of application/use

Pleasant to use as no vaporous fumes are released. The product is used

undiluted as drain cleaner in the kitchen and sanitary area to prevent the

occurence of clogged drains.

Течно, самоактивиращо се средство за отпушване на канали.

Отстранява бързо и ефективно упорити запушвания и наслагвания от

косми, калциран сапун, мазнини, остатъци от зеленчуци и храна.

Отстранява вредни бактерии и неприятни миризми, без да атакува

тръбопровода. 

Описание на продукта

Удобно за употреба, тъй като не отделя опасни пари. Използва се

неразреден в кухненски и санитарни сифони за отстраняване на

запушвания.  

Приложение/области на приложение

Liquid, self-active drain cleaner. Quickly and effectively removes even

persistent deposits and sediments caused by hair, lime soap, grease,

remainders of vegetables and food. Bacteria and unpleasant scents are

lastingly removed without harming the pipes.
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Product description

Innovative Hygiene.

X PRESS X PRESS

Ph-value
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