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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Spray spumă curățare sticlă (șemineu sau sobă)

Spray de curățare cu spumă foarte puternic|
neutru din punct de vedere al mediului

Spray-ul spumă de curățare sticlă pentru șemineuri sau sobe
înlătură cu ușurință funinginea, praful, cenușa și alte murdării de pe
panourile de sticlă ale șemineurilor. Are efect imediat după aplicare
și înlătură eficient și rapid murdăria nedorită de pe sticla sobei și
fără a necesita spălare insistentă.

Spray-ul spumă de curățare sticlă pentru șemineuri sau sobe este
potrivit atât pentru sobe de teracotă cât și pentru toate tipurile de
șemineuri- cum ar fi de exemplu sobele ce funcționează cu peleți,
lemn sau cărbune.

Spray-ul de curățare sticlă șemineuri sau sobe este foarte eficient
fiind în același timp prietenos cu mediul. Soluția de curățare nu
produce efecte negative asupra mediului, este biodegradabilă,
nu conține fosfați și formaldehide și nici substanțe corozive sau
caustice.

Date tehnice

Miros lamaie

Caracteristici biodegradabil

Termen de valabilitate 24 luni

Culoarea alba

Aplicare
• Înainte de utilizare agitați bine Spray-ul spumă de curățare
• Aplicați pe sticla sobei sau șemineului deja rece * de la o distanță
de aprox. 25 cm
• Așteptați ca spuma să acționeze timp de aprox. 1-2 minute
• Ștergeți cu un șervețel de hârtie curat și gata!
In cazul murdăriei persistente, repetați procedeul și așteptați mai
mult timp ca spuma să acționeze.
*A se utiliza numai când șemineul este rece.

Depozitare
Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui
si a nu se expune la temperaturi care depasesc +50°C.

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si
respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
70201400 Spray spumă curățare sticlă (șemineu sau

sobă) 400 ml


