CLEAR
Καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες & INOX
Σύνθεση
Περιέχει µίγµα αλκοολούχου γλυκολαιθέρα,
ανιοντικής
επιφανειοδραστικής
ουσίας,
συµπλοκοποιητή και χρωστικής.

Τυπικές πληροφορίες προϊόντος
Εµφάνιση:
∆ιαυγές υγρό
Οσµή:
Οινοπνεύµατος
0,98
Ειδικό βάρος (20oC):
Χρώµα:
Μπλε
pH – χωρίς αραίωση:
7,0
∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί:
3 έτη

Συσκευασία

Περιγραφή
Εξαιρετικά αποτελεσµατικό καθαριστικό για παράθυρα, γυάλινες και
ανοξείδωτες επιφάνειες. Αφαιρεί γρήγορα τη βρωµιά και αφήνει την
επιφάνεια λαµπερή και χωρίς σηµάδια. Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισµό
διάφορων επιφανειών, π.χ. επιφάνειες από χρώµιο ή πλαστικό,
πληκτρολόγια υπολογιστών, οθόνες τηλεοράσεων και συσκευών προβολής,
πορσελάνινες και κεραµικές επιφάνειες, καθρέφτες και ανοξείδωτες
επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα
•
•
•
•
•

Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσµατικά.
Αφήνει τις επιφάνειες λαµπερές και χωρίς σηµάδια.
Εξαιρετικά αποτελεσµατικό στην αφαίρεση δαχτυλιών σε ανελκυστήρες
και γύρω επιφάνειες
Εύχρηστη συσκευασία µπουκαλιού 750ml µε ψεκαστήρα.
∆ιατίθεται και σε δοχεία 5lt για µέγιστη οικονοµία.

Τρόπος χρήσης
Χρησιµοποιήστε χωρίς αραίωση.
Ψεκάστε απευθείας πάνω στην επιφάνεια, ανά διαστήµατα, και σκουπίστε
αµέσως µε καθαρό και στεγνό πανί.
Για µικρές επιφάνειες, ψεκάστε σε ένα πανί και σκουπίστε την επιφάνεια.

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ,
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ Ο∆ΗΓΟ ΤΗΣ EVANS ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

Συσκευασία: Κωδικός
παραγγελίας
6x750ml
A096A

Μέγεθος
παλέτας
90x6x750ml

5lt

120x5lt

A096E

Αποθήκευση:
Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο
δοχείο και κρατήστε το µακριά από ακραίες
θερµοκρασίες και πηγές ανάφλεξης.

Bιοδιασπασιµότητα:
Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των
προϊόντων Evans Vanodine συµµορφώνονται µε
τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς
σχετικά µε τη βιοδιασπασιµότητα και την
προστασία του περιβάλλοντος.

∆ιασφάλιση ποιότητας
Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από
την EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC,
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της οποίας
έχει καταχωριστεί στο
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION
µε αριθµό µητρώου FM 09535

Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 0707
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr
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