Alibaba Stain Remover
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TERMÉKLEÍRÁS
Vízzel oldható foltok eltüntetésére ajánlott. Kíméletes a színekhez és gyengéd a
szőnyeg rostjaihoz. Oldószermentes. Nem zsírtalanítja a kezelt felületeket.
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Természetes szálú padlófelületek és keleti szőnyegek (pl. Gyapjú, selyem,
kókusz, juta, szizál).
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Folteltávolítás:
Fújjon Alibaba Stain Remover hatóanyagot egy nedvszívó törlőrongyra és ezzel
itassa át a felületen található szennyeződést. Lazítsa fel a foltot kívülről befele
haladva. Távolítsa el az így fellazított szennyeződést a törlőrongy száraz felével,
majd kezelje a felületet tiszta vízzel és törölje szárazra. Ha szükséges helyezze a
törlőrongyot a foltra és enyhén nyomogatva hagyja a terméket néhány percig
hatni, amíg a folyadék teljesen el nem tűnik a szőnyegből.
Megjegyzés: Ne lélegezze be a termék használatakor felszabaduló gázokat.
Használat előtt próbálja ki a hatóanyagot a felület egy alig látható részén, nehogy
az károsítsa annak színét vagy anyagát. A foltok és szennyeződések okozta
elváltozások a szőnyeg felületén korlátozhatják annak eredményességét.
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TECHNIKAI ADATOK
pH érték:

5.5 (koncentrátum)

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): kevesebb, mint 5% anionikus
anyag. Tartósítószert tartalmaz. Más összetevők: ápolóanyagok, adalékanyagok
és illatanyag.
Szembe ne kerüljön. Ne lélegezze be a permetet.
Az Alibaba Stain Remover tisztítószert száraz, fagymentes, hűvös helyen, a saját
csomagolásában, gyermekek elől elzárva tartandó.
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A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett
legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel
betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű
termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink
használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az
alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát
saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem
használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a
harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is
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