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Мультифунціональний миючий засіб для скла та інших поверхонь.
ВИКОРИСТАННЯ
Використовується для твердих поверхонь, таких як: скло,з еркала, лаковане дерево, пластик, пофарбовані
поверхні, меблі, тощо .
ПЕРЕВАГИ
Мультифунціональний миючий засіб для скла – це революційний миючий засіб. Завдяки його спеціальній
формулі, досягаються якісні результати, яким немає рівних як з екологічної, так і з економічної точки зору, а
також та з точки зору використання.
Можна порахувати що: 1 кг мультифунціонального миючого засобу для скла та інших поверхонь еквівалентно
25 кг інших миючих засобів тієї ж характеристики, які є на ринку, тобто це 33 пляшки по 0,750 л. Тому
використання даного миючого засобу дозволяє істотно зекономити на упаковці, яка, крім усього, ще й
забруднює навколишнє середовище, тим самим скорочуючи витрати для споживача, так як він не платить ні
за упаковку, ні за перевезення великих обсягів товару .
Очищає і полірує однією дією. Досить протерти чистою ганчіркою попередньо нанесений засіб, щоб отримати
чисту та блискучу поверхню. Не жовтіє і не тьмяніє не зважаючи на те, на скільки він залишиться на поверхні.
Не токсичний, не легкозаймистий.
Має приємний квітковий аромат.
РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ:
Мультифунціональний миючий засіб для скла та інших поверхонь спеціально розроблений, щоб зробити
абсолютно нешкідливим використання як на відкритому повітрі, так і в закритому приміщенні. Не існує жодної
небезпеки токсичних випарів під час використання.
Доступний об»єм та концентрація: 150 мл 6% (ДОМАШНЯ ЛІНІЯ) та 10 кг 6% (ЛІНІЯ ВЕЛИКИЙ ОБ»ЄМ)
ПОРАДИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
1. Розвести засіб в пропорції 40 - 60 мл. на 1 л. води.
Так ви отримаєте 1 кг. Рідини, готової для використання.
Або – розвести 150 мл концентрату у 2,35 л води = 2,5 л готового продукту! (ДОМАШНЯ ЛІНІЯ)
Розвести 10 л у 156.67 л води = 166.67 л готового продукту!! (ЛІНІЯ ВЕЛИКИЙ ОБ»ЄМ)
Розпилити рівномірно над поверхнею, що обробляється, видалити ганчіркою весь пил і бруд, який видно,
витерти насухо чистою сухою ганчіркою так, щоб отримати глянсову поверхню.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип: миючий засіб / поліроль
Колір: синій
тел.: (067) 257 47 51

diamondbeautyua@gmail.com

www.diamondbeauty.com.ua

Запах: квітковий
Займистість: не займається
Токсичність: низька
Склад : розчинники, проникаючі.
Артикул ДОМАШНЯ ЛІНІЯ - 360257
Артикул ЛІНІЯ ВЕЛИКИЙ ОБ»ЄМ – 369755
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