Powerfix
Υψηλά-δραστικός διαλύτης αλάτων
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Χαρακτηριστικά
Υψηλά δραστικός διαλύτης που περιέχει φωσφορικό οξύ. Απομακρύνει κατάλοιπα
αλάτων και σκουριάς από τοίχους ανθεκτικούς στα οξέα,πατώματα και άλλες επιφάνειες.
Αν το προΪόν χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες ευαίσθητες στα οξέα, το υλικό τους θα υποστεί
ζημιά. Tο αφρώδες διάλυμα είναι η ενδεικτική μέθοδος για την διάλυση σκληρών αλάτων.
Καθαρίζει τελείως ενώ προστατεύει το υλικό και αφήνει ένα ευχάριστο φρέσκο άρωμα.

Συστατικά (σύμφωνα με 648/2004/EK)
Μη ιονικά τασιενεργά <5%, ανόργανα και οργανικά οξέα, προστατευτικά διάβρωσης,
χρώματα, αρώματα (Methylpropanal, Citronellol, Amylcinnamal).

Εφαρμογές
Κατάλληλο για αδιάβροχες στα οξέα επιφάνειες και αντικείμενα στις πισίνες
όπως επίσης στους χώρους υγιεινής και χώρους με υγρασία, όπως κεραμικοί τοίχοι
πλακάκια πατωμάτων ή λεκάνες τουαλεττών.Επίσης κατάλληλο για την αφαίραση
υπολείμματων τσιμέντου από πυρότουβλα,γρανίτη και χαλαζία.
Εφαπτώμενες επιφάνειες και αντικείμενα πρέπει να προστατεύονται
Μη κατάλληλο για χρωμιομένο ή μη μπρούτζο, σμάλτο, καθίσματα τοαλεττών
και καπάκια, διαχωριστικά τοίχων από συνθετικό υλικό,ανοδειωμένο αλουμίνιο
και επιφάνειες από ευαίσθητες στα οξέα φυσικές ή τεχνητές πέτρες.

Οδηγίες
Πριν την πρώτη εφαρμογή παρακαλώ ελέγξτε σε ένα δυσδιάκριτο σημείο
να δείτε αν το υλικό είναι αδιάβροχο στα οξέα. Το καθαριστικό διάλυμα δεν
πρέπει να στεγνώσει. Τα δωμάτια πρέπει να αερίζονται καλά και κατά την
χρήση του προΪόντος και μετά.
Αρχικός καθαρισμός / Aφαίρεση υπολ.τσιμέντου:
Εξαρτάται από το μέγεθος της βρωμιάς, διαλύστε 2-4 λίτρα σε 8 λίτρα κρύου νερού.
Για επίμονα κατάλοιπα χρησιμοποιείστε Powerfix αδιάλυτο.
Πρώτα από όλα η επιφάνεια πρέπει να βρεχτεί με καθαρό νερό, μετά απλώστε
το καθαριστικό διάλυμα επάνω στην επιφάνεια,εργαστείτε με περιστροφική μηχανή
και βούρτσα, αφήστε το να δράσει και ξεπλύνετε καλά με νερό.

Kiehl δεν φέρει καμμία ευθύνη για ζημιά που θα προκληθεί από μη σωστή
εφαρμογή του προιόντος.
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Καθαρισμός με αφρό:
Γεμίστε το μπουκάλι αφρού με το προϊόν αδιάλυτο. Εξαρτάται από το μέγεθος της
βρωμιάς, επιλεξτε την διάλυση 1:4 μέχρι 1:10. Απλώστε το προϊόν στις επιφάνειες.
Μετά από 10 λεπτά ξεπλύνετε καλά με νερό.

Κατανάλωση ανά τετραγωνικό μέτρο
Αρχικός καθαρισμός / Αφαίρεση υπολ.τσιμέντου: 100 ml
Καθαρισμός με αφρό: 50 ml
R 34
Προκαλεί εγκαύματα.
S 51
Χρησιμοποιείστε το μόνο σε καλά αεριζώμενους χώρους.
S 24/25 Aποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
S 37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστασία ματιών/προσώπου.
Περιέχει φωσφορικό και υδροχλωρικό οξύ.
Διαβρωτικό

Μη καταναλωτικό προϊόν σύμφωνα με1999/44/EK Aρθ. 1!

όταν είναι
συμπυκνωμένο

Συσκευασία
10 λίτρα δοχείο
200 λίτρα βαρέλι

Aρθ. νo. j 40 05 10
Aρθ. νo. j 40 05 72
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