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алкален

glasEFFEKT

Innovative Hygiene.

pH-стойност

glassSHINE

Ph-value

Dosage

Apply glassSHINE undiluted to the glass surface with a foam pistol and

clean with the windowCLOTH VITAL.

Packaging units

Нанесете неразреден glasEFFEKT чрез пулверизатор върху

стъклената повърхност и почистете с микрофибърна кърпа или Vital

кърпа за прозорец.

Дозиране

Field of application/use

Removes greasy and oily soilings from windows, mirrors and all glass

surfaces with the power of ammonium chloride. Creates a rich foam that

clings to the glass surface; the product is therefore suitable for the cleaning

of vertical glass surfaces. Economical in use.

Течно почистващо средство за стъкла. 

Описание на продукта

Отстранява със силата на нишадъра замърсявания от масла и грес

от прозорци, огледала и всички стъклени повърхности. Образува

богата пяна, която се задържа върху стъклената повърхност и

затова е особено подходящ за почистване на вертикални стъклени

повърхности. Икономично потребление.

Приложение/области на приложение

Liquid glass cleaner.

Product description

Safety information

Art.-No. 4450200711

Art.-No. 4450200708

10 kg canister

6 x 1 kg system bottle

When handling chemicals apply standard safety measures. Always read

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

For the application we recommend our windowCLOTH VITAL (Art.-No. 

4450300400).

References

Storage

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

60 туби, 10 кг 

342 бутилки, 1 кг

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при

стайна температура, за да запазите качеството на продукта. 

Съхранение

Референции

Препоръчваме Ви да използвате с нашата кърпа за чистене на 

прозорци Vital (Арт. № 4450300400).

Europallet

60 canisters, 10 kg

342 system bottles, 1 kg

Арт. № 4450200711 

Арт. № 4450200708

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

10 кг. туба 

6 x 1 кг. Бутилка

Евро пале
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