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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 curățare cu lămâie intretinere rulote si autorulote

Soluție de curățare și degresare pe bază de extract de lămâie

Weicon Curățare cu lămâie având la bază alcool și extract de coajă
de lămâie contribuie la dezinfecția diverselor suprafețe de contact
din spațiul de campare.

În bucătăria rulotei de exemplu această soluție de curățare
universală asigură curățarea igienică  a suprafețelor plitelor,
aragazelor, grătarelor pe gaz, blaturilor de lucru sau a meselor.

De asemenea, Spray-ul de curățare cu lămâie poate fi utilizat
și pe alte suprafețe atinse frecvent dintr-o rulotă sau o casă
mobilă. Aceasta include mânerele ușilor și ale dulapurilor, volanul
și schimbătorul de viteze din interiorul autovehiculului, piulițele
autoblocante și dispozitivele de strângere cu pârghie de la
copertine, echipamentul pentru activitățile în aer liber cum ar fi
scaunele și masa de camping precum și toate tipurile de unelte
utilizate.

Fie că este vorba de o rulotă tip remorcă, o casă mobilă, un pavilion,
un vehicul de agrement semi-integrat sau integrat, o furgonetă
de camping sau una vintage, un cort sau o cabană- Spray-ul de
curățare cu lămâie este un element esențial al setului de întreținere.

Spray-ul curăță o mare varietate de materiale cum ar fi metalele sau
materialele plastice, sticla, ceramica precum și suprafețele vopsite
sau acoperite. Din motive de siguranță se recomandă verificarea
compatibilității pe o zonă mai puțin vizibilă.

*Soluția de curățare se aplică numai pe suprafețe reci.

Date tehnice

Miros de lămâie

Caracteristici se evaporă fără reziduuri

Fără silicon da

Culoarea fără culoare

AOX frei da

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.ro).

Unități de ambalare disponibile:
72001400 Spray curățare cu lămâie intretinere rulote si

autorulote 400 ml


