SPOT LIGHT
Καθαριστικό λεκέδων
Σύνθεση
Περιέχει µίγµα µη ανιοντικής επιφανειοδραστικής
ουσίας, συµπλοκοποιητή, γλυκολαιθέρα και
αρώµατος.

Τυπικές πληροφορίες προϊόντος
Εµφάνιση:

∆ιαυγές υγρό

Οσµή:

Λεµόνι

Ειδικό βάρος (20oC):

1,007

Χρώµα:

Άχρωµο

pH – χωρίς αραίωση:

7,10

∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί: Όχι λιγότερο
από 3 έτη

Συσκευασία

Περιγραφή
Αφρώδες καθαριστικό που αφαιρεί γρήγορα λεκέδες από χαλιά και
επενδύσεις επίπλων. Κατάλληλο για χρήση µε διάφορους λεκέδες, όπως
λάδι, λίπος, παντζάρια, µελάνι, κάρυ, χυµός φρούτων, τσάι και καφές.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα
•
•
•
•
•

Εξαιρετικά αποτελεσµατικό σκεύασµα, έτοιµο για χρήση.
∆ηµιουργεί απορροφητικό αφρό που γαλακτωµατοποιεί τους λεκέδες.
Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες από χαλιά και επενδύσεις επίπλων µε
ανεξίτηλα χρώµατα.
∆ιατίθεται σε συσκευασία εύχρηστου µπουκαλιού 750ml µε ψεκαστήρα.
Έχει ευχάριστο άρωµα που διαρκεί.

Τρόπος χρήσης
Ελέγξτε εάν ξεβάφουν τα χρώµατα τρίβοντας ένα σηµείο που δεν φαίνεται µε
ένα λευκό πανί που έχετε βρέξει µε το προϊόν. ∆εν θα πρέπει να µείνουν
λεκέδες στο πανί.
Ψεκάστε το λεκέ µε µια µικρή ποσότητα και αφήστε για ένα λεπτό. Μην
βρέξετε ιδιαίτερα την επιφάνεια. Σκουπίστε το σηµείο ταµποναριστά µε µια
χαρτοπετσέτα.
Για τους δύσκολοι λεκέδες µπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία
ή να τρίψετε το σηµείο προσεκτικά µε µια µαλακή βούρτσα, ξεκινώντας από
την άκρη προς το κέντρο έτσι ώστε να µην απλώσει ο λεκές.
Όταν αφαιρεθεί ο λεκές, ξεπλύνετε καλά µε καθαρό νερό και σκουπίστε το
σηµείο ταµποναριστά έως ότου στεγνώσει πλήρως.
Πλύνετε το χαλί ή το ύφασµα µε σαµπουάν, εάν είναι απαραίτητο.

Συσκευασία:

Κωδικός
παραγγελίας

Μέγεθος
παλέτας

6x750ml

A034A

90x6x750ml

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

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: 0603

ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ
Ο∆ΗΓΟ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΧΑΛΙΩΝ ΤΗΣ EVANS
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr
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