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TECHNICKÝ LIST

INOX CLEANER NEW
leštící a čisticí prostředek na nerezovou ocel, chrom a hliník
CHARAKTERISTIKA










víceúčelový prostředek, který obnovuje, leští a chrání
povrchy z nerezové oceli, chromu a hliníku
neobsahuje silikon ani abraziva
neucpává reliéfy ani záhyby ozdob a ostatních
nerovnoměrných povrchů
příjemná citrónová vůně
rychle schne a zanechává voděvzdornou vrstvu
poskytuje ochranu proti korozi a vodnímu kameni
chrání před oxidací a nepříznivými povětrnostními
podmínkami
nezpůsobuje skvrny ani čmouhy
zanechává příjemnou citrusovou vůni

VYUŽITÍ






VLASTNOSTI

INOX CLEANER NEW se používá na čištění dílů,
výrobků a technologií z lesklých povrchů z nerezové
oceli, chromu, hliníku, zinku a zároveň ho chrání
dočasně proti oxidaci, korozi a vodnímu kameni.

Zvlášť vyniká v odstraňování nežádoucích otisků prstů
a barevných čmouh na nerezovém povrchu.
uplatnění najde v kuchyňských provozech, na ošetření
digestoří, zábradlí, dveří výtahů, lékařského vybavení,
čerpacích a hracích stojanů, pultů v barech, bazénů
a fontán
mezi nejčastější provozy patří výrobci zařízení
z nerezové oceli, školy, hotely, restaurace,
pečovatelské domy, potravinářské provozy atd.

NÁVOD NA POUŽITÍ
INOX CLEANER NEW důkladně protřepejte a aplikujte
rovnoměrně přiměřenou vrstvu na povrch, kde jej nechte
chvilku působit a poté ho otřete jemnou netřepící látkou.
Vyčištěnou plochu vyleštíte nejlépe suchým bavlněným
hadrem.

Skupenství:
Barva:
Zápach:
Čistý objem:

aerosol
bezbarvá
citrónová vůně
600ml

SKLADOVÁNÍ
Skladovací
prostory
musí
být
odvětrané
a zabezpečené proti požáru. Skladujte v suchu,
chladu mimo účinky přímého slunečního záření.
Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze,
tak, aby nedošlo k úniku.
Zamezte neoprávněnému přístupu.

BALENÍ
INOX CLEANER NEW je dodáván v balení 800/600ml
sprej.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní
list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte
bezpečnostní list.

Prohlášení: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby,
které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno
přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma Lachem s.r.o. proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

DODAVATEL: LACHEM s.r.o., Dobrovského 252, 563 01 Lanškroun CZ, tel.: +420 704 022 343, info@lachem.cz

