
ADLER Clean-Möbelpflege Plus                                   7222000210
Detergent pentru intretinerea mobilierului din lemn lacuit sau vopsit

Descrierea produsului        Produs pe baza de apa pentru intretinerea tuturor suprafetelor de mobilier
de  interior  cu  aspect  foarte  mate  pana  la  suprafete  semi-lucioase  (G90).
Elimina delicat si cu acuratete praful si petele, fara a inchide porii lemnului.
Ofera protectie  suprafetelor de mobilier vopsite impotriva actiunii apei si
murdariei. 

Domenii de utilizare         Clean-Möbelpflege  Plus este  recomandat  pentru curatarea  si  intretinerea
suprafetelor de mobilier lacuite sau vopsite.
Se recomanda utilizarea produsului o data la 6 luni

Instructiuni de utilizare Produsul este livrat gata pentru aplicare, nu necesita diluarea
Agitati flaconul inainte de utilizare
Pentru suprafete mari :
Pulverizati produsul in strat subtire pe suprafata vopsita, stergeti cu ajutorul
lavetei ;
Pentru suprafetele mici :
Pulverizati produsul direct pe laveta, dupa care stergeti suprafata mobilei ;
Evitati a utilizarea in exces a levetei  pe suprafete,  nu incercati sa lustruiti
excesiv suprafetele. In cazul in care mobilierul are finisajul deteriorat  sau
pentru intretinerea acestuia sau folosit  diferite produse ce contin solventi
sau uleiuri etc; se recomanda sa faceti un test preliminar pentru a preveni
eventualele incompatibilitati;

Mod de aplicare
Mod de aplicare Pulverizare Stergere cu laveta

Suprafata Continutul flaconului acopera aproximativ 10 m²
                             
Dimensiuni recipiente Pulverizator de 250 ml
                                
Depozitare/durabilitete  Asigurativa ca produsul este depozitat in spatii ferite de inghet, umiditate 

excesiva  sau de expunerea la temperaturi mai mari de 30  ̊ C.
Valabilitatea produsului este de cel putin 3 ani in ambalaj original sigilat.



ADLER CLEAN-Möbelreiniger 96490
Detergent pentru intretinerea mobilierului din lemn lacuit sau vopsit

Descrierea produsului ADLER  Clean-Möbelreiniger  96490  contine  substante  de  curatare  ce
indeparteaza  urmele  de  praf,  murdarie  si  amprente.  Din  cauza  formulii
echilibrate, produsul pot fi aplicate in mod regulat.

Domenii de utilizare        Clean-Möbelreiniger  este  recomandat  pentru curatarea  si  intretinerea
suprafetelor de mobilier lacuite sau vopsite.

Instructiuni de utilizare Produsul este livrat gata pentru aplicare, nu necesita diluarea
Agitati flaconul inainte de utilizare
Pentru suprafete mari :
Pulverizati produsul in strat subtire pe suprafata vopsita, stergeti cu ajutorul
lavetei ;
Pentru suprafetele mici :
Pulverizati produsul direct pe laveta, dupa care stergeti suprafata mobilei ;
Evitati a utilizarea in exces a levetei  pe suprafete,  nu incercati sa lustruiti
excesiv suprafetele. In cazul in care mobilierul are finisajul deteriorat  sau
pentru intretinerea acestuia sau folosit  diferite produse ce contin solventi
sau uleiuri etc; se recomanda sa faceti un test preliminar pentru a preveni
eventualele incompatibilitati;

Dimensiuni recipiente Pulverizator de 500 ml
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