
R4Γυαλιστικό επίπλων

Περιγραφή
Γυαλιστικό σπρέι επίπλων, χωρίς προωθητικό, για τη γρήγορη και εύκολη 
συντήρηση ξύλινων και πολυστρωµατικών σκληρών επιφανειών (π.χ. έπιπλα, 
πόρτες).

Βασικέç ιδιóτητεç/ χαρακτηριστικά
 • Στεγνώνει γρήγορα
 • Μπορεί να γυαλιστεί χαρίζοντας έτσι υψηλή λάµψη
 • Σχεδιασµένο µε υψηλής ποιότητας συστατικά συντήρησης
 • Με ευχάριστο άρωµα φρεσκάδας

Πλεονεκτήµατα
• Με εύκολη, εφαρµογή
• Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει µε µια κίνηση
• Έχει χρωµατική και αλφαριθµητική κωδικοποίηση ώστε να αποφεύγονται 

τυχόν λάθη κατά τη χρήση του

Οδηγíεç χρήσηç
Δοσολογία:
Το Room Care R4 είναι έτοιµο προς χρήση, χρησιµοποιείται αδιάλυτο.

Εφαρµογή:
Ψεκάστε ελαφρώς σε µαλακό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι και καθαρίστε/
γυαλίστε. Χρησιµοποιήστε συσκευή γυαλίσµατος για υψηλή λάµψη.

Προσοχή:
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Μην το χρησιµοποιείτε σε 
γυάλινες ή µατ επιφάνειες. Μην το χρησιµοποιείτε σε δάπεδα ή σκάλες (κίνδυνος 
ολίσθησης). Ελέγξτε τη συµβατότητα µε το υλικό σε µια µικρή, αθέατη περιοχή 
πριν από τη χρήση.

Τεχνικέç πληροφορíεç

Εµφάνιση Αδιαφανές, λευκό υγρό

Σχετική πυκνότητα [20°C] 0.96

Τιµή pH 5.0 - 7.0

Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας 
και δεν πρέπει να λαµβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.
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Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Ασφαλής χειρισµός:
Ξεπλύνετε και σκουπίστε τα χέρια µετά τη χρήση. Σε 
περίπτωση παρατεταµένης επαφής, είναι αναγκαία 
η χρήση προστατευτικών µέσων για το δέρµα. Μην 
αναπνέετε εκνεφώµατα. Χρησιµοποιήστε το προϊόν σε καλά 
αεριζόµενους χώρους.
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του 
προϊόντος, δίνονται στο Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας. Μόνο 
για επαγγελµατική χρήση.

Πληροφορίες Αποθήκευσης:
Διατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς του περιέκτες 
µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

Περιβαλλοντικέç πληροφορíεç
Οι επιφανειοενεργές ουσίες που χρησιµοποιούνται στο 
προϊόν αυτό είναι βιοαποικοδοµήσιµες σε συµµόρφωση µε τις 
απαιτήσεις των EC Directives 73/404/EEC και 73/405/EEC και 
των τροποποιήσεων τους.

Διαθέσιμεç συσκευασíεç

Κωδικός Διαθέσιµες συσκευασίες

7509663 6x0.75L
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