
WEICON Curățare cu lămâie are un conținut înalt de 
alcool și produce prin urmare un efect dezinfectant care 
ajută la curățarea generală și dezinfecția suprafețelor. 

Acest agent de curățare universal poate fi utilizat în 
diverse domenii industriale și comerciale, la construcția 
de ferestre, în instituții publice și mijloace de transport, 
în firme de construcție precum și în jurul casei. Curăță 
o mare varietate de materiale cum ar fi metalele și 
materialele plastice, sticla, ceramica, suprafețele vopsite 
sau lăcuite*. WEICON Curățare cu lămâie demonstrează 
rezultate excelente și o înaltă eficiență în procesele de 
igienizare de bază precum și ca soluție suplimentară 
în procesele de igienizare complexe, de exemplu la 
curățarea sculelor de mână frecvent utilizate sau la 
înlăturarea urmelor de creion, pix sau cariocă. 

 Curăță și contribuie 

 la dezinfecția 

  majorității suprafețelor obișnuite 

www.weicon.com.ro

curăță diverse
materiale

se evaporă
fără reziduuri

susține efectul
dezinfectant

Produsul nu este potrivit pentru dezinfecția mâinilor și a pielii.
*Din motive de siguranță, este necesară verificarea compatibilității cu materialul pe o suprafață puțin vizibilă.



 WEICON 

 Curățitor cu lămâie 

www.weicon.com.ro
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Culoarea fără culoare

Miros lamâie

Termen de valabilitate 24 luni

Caracteristici speciale se evaporă fără urme

Fără AOX* da

* AOX=compuși organici halogenați absorbabili
  (cu conținut de clor, brom și iod)

Date tehnice

Spray de curățare și degresare
pe bază de extract de lămâie

 Curățitor cu lămâie  

 ► 1 L 
 15210001 

 ► 400 ml
 11217400 

 ► 5 L
 15210005 

 ► 10 L
 15210010 

 ► 28 L
 15210028 pH - neutral

pH - neutral

Professional Quality

 11953058 

 Duză dublă 
Cap de pulverizare
multifuncțional pentru
dozaj precis în zonele
greu accesibile!
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 Flacon pulverizator 

 10953030 

100 ml

 Pompă de 
 pulverizare 
 Specială  

 15843001 

500 ml

Conține
peste 

75%
izopropanol


