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Обезжирювач СУПЕР-ЕКО сильної дії МАРСЕЛЬ ТА ЛИМОН
ВИКОРИСТАННЯ
Універсальний засіб, який використовуєтьсяся для очищення і відновлення поверхонь, забруднених маслами
та жирами будь-якого походження. Завдяки своїй спеціальній формулі не є агресивним до тканин, металу,
підлоги та обладнання. Ефективний проти всіх видів бруду. Ексклюзивна формула високої активності робить
обезжирювач СУПЕР-ЕКО сильної дії якісним засобом для обробки плям перед пранням. З його допомогою
можуть бути знежирені та очищені багато типів поверхонь та матеріалів.
ПЕРЕВАГИ
Обезжирювач СУПЕР-ЕКО сильної дії розчиняє бруд, наліт та інше, є високоефективною сумішшю розчинників,
проникаючих речовин, промокаючих речовин та миючих засобів, які атакують молекулярну структуру бруду,
патини, слоїв жиру, в'їджених жирних плям, не пошкоджуючи тканину чи поверхню. Видалити залишки
протиранням ганчіркою або полосканням. Обезжирювач може використовуватися скрізь: на кухні, у ванній
кімнаті, на дверях, жалюзях, для миття автомобілів, мотоциклів, велосипедів, човнів. Не сприяє корозії
металів, тому що містить потужний інгібітор для зменшення небезпеки корозії заліза і сталі, які підлягають
ризику виникнення іржі, коли для їхньої очистки використовується засоби на водній основі.
Доступні об»єм та концентрація: 250 мл 10% (ДОМАШНЯ ЛІНІЯ) та 10 кг 10% (ЛІНІЯ ВЕЛИКИЙ ОБ»ЄМ)
Спосіб розведення та дозування:
1)
Розвести 250 мл концентрату у 2,25 л води = 2,5 л готового засобу (ДОМАШНЯ ЛІНІЯ)
2)
Розвести 10 л концентрату у 90 л води = 100 л готового засобу (ЛІНІЯ ВЕЛИКИЙ ОБ»ЄМ)
Розпилити обезжирювач СУПЕР-ЕКО безпосередньо над поверхнею, що обробляється. При потребі залишити
на декілька хвилин. Змити.
Для обробки плям на одязі – нанести на пляму, залишити на деякий час, випрати, як зазвичай.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Хімічний склад: етанол, C9-11 спирт етоксилат, гідроксид натрію, дипропиленгликоль монометиловий ефір,
2-пропанол, етилендиамінтетраоцетова кислота, тетранатріева сіль. Консерванти: метілхлорізотіазолінон,
метілізотіазолінон , 2-бром-2-нітропропан-1,3 діол. Ароматизатори
Артикул ДОМАШНЯ ЛІНІЯ
МАРСЕЛЬ - 360172
ЛИМОН - 360158
Артикул ЛІНІЯ ВЕЛИКИЙ ОБ»ЄМ
МАРСЕЛЬ - 369618
ЛИМОН – 369793
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