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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.
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Spray lustruire suprafețe intretinere rulote si autorulote

Uz universal | curățare| întreținere| protecție| certificat NSF

Spray-ul lustruire suprafețe  întreținere rulote si autorulote curăță,
protejează și întreținere diverse suprafețe la rulote, autorulote, case
mobile și echipament de camping într-o singură etapă. Fie că este
vorba de suprafețe mate sau lucioase, lemn sau sticlă, spray-ului
de lustruire înlătură murdăria lăsând în urmă un strat lucios fără
pete.

Grație certificării NSF ce permite utilizarea în industria alimentară,
Spray-ul de lustruire poate fi utilizat fără probleme ca și agent de
curățare pentru grătarele pe gaz, sobele de gătit pentru camping,
plite, chiuvete, frigidere și blaturi de lucru.

În plus, spray-ul de lustruire ajută la curățenia și întreținerea
ferestrelor, a elementelor de feronerie și a multor altor obiecte
fără a dizolva suprafețele din plastic sau garniturile din cauciuc.
Această soluție de curățare conferă un luciu de durată mobilierului
de camping.

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, eficientul Spray
de lustruire 2-în-1 combină ce combină funcția de curățare cu cea
de îngrijire este în mod sigur un element indispensabil în activitățile
de campare.

Date tehnice

Miros aproape fără miros

Caracteristici efect antistatic

Fără silicon da

Culoarea lăptos

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:
72002400 Spray lustruire suprafețe intretinere rulote si

autorulote 400 ml


