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CITRO TECH
Vizes bázisú tisztító és zsírtalanító szer

Termékleírás:
A CITRO-TECH vizes bázisú termék kifejezetten kemény felületek tisztítására és
zsírtalanítására került kifejlesztésre. Természetes citrus kivonatot tartalmaz, használata
kellemes és biztonságos, jellegzetes citrus illatot hagy maga után..

Tulajdonságok és előnyök:
· A Citro-Tech biztonságosan használható minden vízálló felületen
· A Citro-Tech használata kellemes és biztonságos
· A Citro-Tech környezetbarát
· A Citro-Tech hígítható
· A Citro-Tech nem hagy maga után szermaradványt
· A Citro-Tech segítheti ragasztóanyagok eltávolítását
· Melegíthető 65oC-ig, ha szükséges

Tipikus alkalmazási területek:
CITRO-TECH használható: padlózaton, falakon, munkafelületeken, gépalkatrészeken, kályha
burkolaton, festett felületeken, csempéken, fém és műanyag felületeken, vízkő, olaj és zsír
eltávolítására.

Tárolási és használati irányelvek:
A CITRO-TECH a szennyeződés mértékétől függően 40%-ig vízzel hígítható.
Zsírtalanításhoz a tisztán használjuk, bemerítéssel, keféléssel vagy egyszerűen szórjuk a
felületre. 2-5 percig hagyjuk hatni, majd töröljük le vagy vízzel mossuk le a felületet, Legjobb
hatást forró vízzel érhetünk.

A CITRO-TECH SPRAY FORMÁBAN IS KAPHATÓ.

A terméket eredeti lezárt csomagolásban tároljuk.

Nyilatkozat
Az adatlapot legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze és a lehetséges használatra vonatkozó
iránymutatásra szolgál. Nem vettünk figyelembe olyan lehetőségeket és feltételeket, amelyekre nincs hatásunk és
bármilyen módon ronthatják a termék hatását. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a terméket arra célra
használja, amelyre az készült. A fenti adatok semmilyen garancia érvényesítésére nem szolgálnak. Ha a termék
használata során annak alkalmazhatóságára vonatkozóan kétség merülne fel, kérjük haladéktalanul lépjenek
kapcsolatba velünk, és mi boldogan megvizsgáljuk a problémát és mintát küldünk kipróbálásra, ha szükséges.  A
New Tech Lubes elkötelezett arra, hogy a legjobb terméket szállítsa és ha szükséges bármikor kész módosítani a
specifikációkat.
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Kiszerelés Fizikai jellemzők
500 ml adagolós spray Külalak Pink / szalmasárga színű

5 liter Szag citrus
25 liter Relatív sűrűség 0,91

PH érték 7,9
PH (1%) 7,9
Oldékonyság (vízben) Minden arányban elegyíthető

Kapható minőség: nincs adat


