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Παχύρρευστο καθαριστικό-αφαλατικό τουαλέτας

Περιγραφή
Ισχυρό, παχύρρευστο καθαριστικό τουαλέτας µε ευχάριστο
άρωµα που διαλύει τα άλατα. Αφαιρεί γρήγορα τις πιο δύσκολες βρωµιές και
το πουρί. Κατάλληλο για χρήση σε πορσελάνινες τουαλέτες και ουρητήρια,
κεραµικές επιφάνειες και πλακάκια.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα
•
•
•
•
•
•

Καθαριστικό µε οξύ γρήγορης δράσης που περιέχει αναστολείς
διάβρωσης.
Κολλάει στις κατακόρυφες επιφάνειες, παρέχοντας επαφή µεγαλύτερης
διάρκειας για καλύτερο καθάρισµα.
Ευχάριστο άρωµα που αρωµατίζει το µπάνιο.
Κατάλληλο για χρήση σε περιοχές µε µαλακό και σκληρό νερό.
Παρέχεται σε συσκευασία µπουκαλιού 1lt µε κεκλιµένο λαιµό για
καθαρισµό κάτω από το χείλος της τουαλέτας.
Μπουκάλι 5lt για µεγαλύτερη οικονοµία.

Τρόπος χρήσης
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ:
Τραβήξτε το καζανάκι της τουαλέτας ή του ουρητηρίου. Σπρώξτε το νερό
γύρω από την καµπύλη S µε τη βούρτσα της τουαλέτας.
Βάλτε το προϊόν αδιάλυτο και αφήστε το µερικά λεπτά.
Τρίψτε µε τη βούρτσα, εάν είναι απαραίτητο. Τραβήξτε το καζανάκι.
Μην το αφήνετε στην τουαλέτα ή το ουρητήριο όλο το βράδυ.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ:
∆ιαλύστε σε 1:50 µέρη νερού (100ml ανά 5lt)
3x
ή ½ καπάκι ανά 5lt.
Σφουγγαρίστε ή σκουπίστε την επιφάνεια. Στο τέλος, ξεπλύνετε µε καθαρό
νερό.
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ, ΥΑΛΩ∆ΕΣ
ΣΜΑΛΤΟ Ή ΥΑΛΟΝΗΜΑ

Σύνθεση
Περιέχει µίγµα υδροχλωρικού και φωσφορικού
οξέος, σταθεροποιητή ιξώδους, µη ιοντικής
επιφανειοδραστικής
ουσίας,
αναστολέα
διάβρωσης, αρώµατος και χρωστικής.

Τυπική ανάλυση προϊόντος
Εµφάνιση:
∆ιαυγές, παχύρρευστο υγρό
Οσµή:
Άρωµα βιολέτας
o
1,038
Ειδικό βάρος (20 C):
Χρώµα:
Μπλε
pH – χωρίς αραίωση:
0,3
pH – αραίωση 1:50:
1,5
∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί: Όχι λιγότερο
από 3 έτη

Συσκευασία
Συσκευασία:

Κωδικός παραγγελίας
Μέγεθος παλέτας

6x1lt
5lt

A105A
A105E

84x6x1lt
120x5lt

Αποθήκευση:
Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο
δοχείο και κρατήστε το µακριά από ακραίες
θερµοκρασίες.
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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: 0604

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