ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Καθαριστικό που εξαφανίζει εύκολα και γρήγορα
λεκέδες από πίσσα και κολλημένα έντομα, με έναν απλό ψεκασμό. Ιδανικό για τη διάλυση και
την αφαίρεση ρετσινιού από πεύκο και άλλα είδη
κωνοφόρων, χωρίς να δημιουργεί αποχρωματισμούς ή θαμπάδες στις επιφάνειες.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ της DUROSTICK είναι κατάλληλο για κάθε
σημείο του αμαξώματος, ακόμη και για τροχούς,
τζάμια και πλαστικά. Αφαιρεί πίσσα από μπαλόνια προστασίας σκαφών αναψυχής, καθώς και
από την ίσαλο γραμμή, όταν παραμένει ακίνητο
το σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από
κάθε πηγή θερμότητας, για 60 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται 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 24τμχ 180ml

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πιέστε ελαφρά τη βαλβίδα και ψεκάστε το σημείο
που πρόκειται να καθαριστεί. Σκουπίστε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα με βρεγμένο σφουγγάρι και
ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

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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ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ
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Μορφή - Χρώμα

Υγρό -Διάφανο

Ειδικό βάρος

0,97±0,03kg/lt

Περιέχει

Επιφανειοδραστικά ανιονικά
λιγότερο από 5%
Επιφανειοδραστικά μη ιονικά λιγότερο από 5%
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