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Почистващ препарат за силно 
замърсени повърхности

 СВОЙСТВА
�Почистване и отстраняване на петна с висока 
мощност на разтваряне, особено ефективен за 
упорити петна. 
�Елиминира следи от моливи, химикалки, 
маркери, мастило, остатъци от етикети от всички 
повърхности от пластмаса или покрити със 
синтетичен слой, устойчив на разтворители, 
алуминий, неръждаема стомана, анодизиран 
алуминий, неръждаема стомана, дърво, ламинати, 
както и всички съвременни материали, устойчиви 
на разтворители.

 ПРЕДИМСТВА
�Лесно приложение, без изплакване. 
�Почиства и премахва  петна от всички 
�повърхности. Премахва упоритите петна. 
�Без butylglycol. 
�Приятна миризма. 
Внимание: За ABS повърхности като компютри, 
клавиатури, телефони, LCD екрани, е силно 
препоръчително е да се направи тест 
предварително. След прилагане препоръчваме 
да се избърсва незабавно със суха кърпа, за да се 
избегне всякакво влошаване на материала.

 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Преди употреба, направете тест на скрита област 
за проверка на съпротивлението на материала 
за почистване. Винаги пръскайте върху кърпа 
от микрофибър, когато се прилага. Никога не се 
прилага директно върху повърхността, която се 
третира. Разтъркайте, след това избършете със суха 
кърпа - микрофибър.

За по-подробна информация, моля консултирайте 
се с нашата техническа поддръжка.  Съхранение: 
да се съхранява плътно затворен и защитен от студ, 
замръзване, UV лъчи и топлина на проветриво място.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Физично състояние:  течно
Цвят: безцветен
Мирис: сладък, флорални
pH: ca.8 - Плътност: ca.0,99
Среда на биоразградимост:
повърхностноактивните вещества, съдържащи 
се в този препарат, отговарят на критериите за 
биоразградимост, определени в Регламент (ЕО) No 
648/2004 относно детергентите.

 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО & БЕЗОПАСНОСТ
Моля, прочетете препоръките в информационния 
лист за безопасност и оригиналната опаковка. Да 
не се смесва с други продукти. Информационният 
лист за безопасност е на разположение при 
поискване.

 РЕФЕРЕНЦИИ И ОПАКОВАНЕ
HM2-750  пръскачка  750ml 
HM2-5  туба 5l 
HM2-20  туба 20l

Ние не носим отговорност за манипулиране, съхранение, употреба или обезвреждане на продукта, който ще 
се различава от препоръките, препоръчвани от FLOWEY®.
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