ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SALT FREE
Αφαιρετικό αλάτων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστικό υγρό που αφαιρεί άλατα νερού, υπολείμματα σαπουνιού και θαλασσινού νερού,
σκουριά και πουρί. Με ένα μόνο ψέκασμα, χωρίς
τρίψιμο, σε ελάχιστο χρόνο, επαναφέρει τη χαμένη λάμψη σε ανοξείδωτα και χρωμιωμένα
σκεύη και κατασκευές.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το SALT FREE είναι κατάλληλο για χρήση στο
σπίτι ή το σκάφος, στον χώρο του μπάνιου (βρύσες, ντουζιέρες, πλακάκια και αξεσουάρ μπάνιου), καθώς και στον χώρο της κουζίνας (ανοξείδωτους νεροχύτες, βραστήρες, σκεύη) κ.ά.
Κατάλληλο και για τον καθαρισμό αλάτων σε πήλινες γλάστρες και πιθάρια. Επίσης, με το SALT
FREE τα ανοξείδωτα μέρη σκαφών απαλλάσσονται από άλατα και σκουριά, διατηρώντας την αστραφτερή τους λάμψη. Επιπλέον, θεωρείται απαραίτητο σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία και γενικά σε χώρους μαζικής εστίασης.

συνιστάται η χρήση προστατευτικών πλαστικών
γαντιών. Ψεκάστε από απόσταση 20-25cm και
αφήστε το προϊόν να δράσει για 3-5 λεπτά. Στη
συνέχεια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από
παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους
χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις
οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• Χαρτοκιβώτιο 18τμχ 750ml
• Δοχείο 5lt (κατόπιν παραγγελίας)

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το SALT FREE είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό. Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του,
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.
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Μορφή - Χρώμα

Υγρό -Ελαφρώς γαλάζιο

Ειδικό βάρος

1,00±0,05kg/lt

Άρωμα

Φρεσκάδας που διαρκεί

pH

2-3

Περιέχει

Οξύ και μεταξύ άλλων επιφανειοδραστικά, μη ιονικά
τασιενεργά λιγότερο από
5%, ανιονικά λιγότερο από
5% και φωσφονικά λιγότερο
από 5%
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