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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 x 1 кг. Бутилка

10 кг. туба

Евро пале

342 бутилки, 1 кг.

60 туби, 10 кг

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при

стайна температура, за да запазите качеството на продукта. 

Съхранение

Референции

Като допълнителен аксесоар за отлично почистване на стъклени 

повърхности, ние препоръчваме нашата бърсалка за прозорци.

Europallet

342 system bottles, 1 kg

60 canisters, 10 kg

Safety information

Art.-No. 4450100708

Art.-No. 4450100311

6 x 1 kg system bottle

10 kg canister

When handling chemicals apply standard safety measures. Always read

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

As an additional accessory for the excellent cleaning of windows we 

recommend our window wiper.

References

Storage

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

Силно концентриран течен почистващ препарат. Почиства без

образуване на воал и създава прекрасен ефект на дълбок гланц.

Съдържащите се 100 % естествени портокалови масла осигуряват

приятен свеж плодов аромат.

Описание на продукта

За ръчно почистване на всички водоустойчиви повърхности (подове,

плочки, прозорци и пр.). Предпазва повърхността и затова е много

подходящ и за чувствителни материали (алуминий). 

Приложение/области на приложение

Liquid concentrated universal cleaner. Streak-free cleaning, provides an

outstanding shine. Contains 100% natural orange oils which provide a

pleasant fresh scent.

Product description

Dosage

Mix 25-100 ml orangePOWER with 10 litres of warm water and clean the

surfaces.

Packaging units

Смесете 25-100 мл. orangePOWER с 10 литра топла вода и почистете

повърхността.

Дозиране

Field of application/use

For the manual cleaning of all kinds of waterproof surfaces (floors, tiles,

windows, etc.). Very material-friendly and therefore well suited for sensitive

materials like aluminum.

orangePOWER

Innovative Hygiene.

pH-стойност

orangePOWER

Ph-value
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