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UNIWERSALNY PRZEMYSŁOWY RODEK CZYSZCZ CY
MULTI-KLEEN PLUS
MULTI-KLEEN PLUS to przemysłowy, uniwersalny preparat do usuwania plam ze smarów, oleju,
wosku, smoły i brudu. Nowoczesny, skondensowany, nie cierny i łatwo ulegaj cy rozkładowi
biologicznemu preparat radzi sobie z wi kszo ci plam, które nie chc zej przy zastosowaniu innych
rodków.
ZASTOSOWANIE
MULTI-KLEEN PLUS stosujemy wprost z butelki, która jest bardzo wygodna w u yciu, lub te
rozcie czamy - o ile zabrudzenia nie s a tak trudne do usuni cia. Miejsce spryskujemy płynem
bezpo rednio z butelki i przecieramy zwil on g bk , nast pnie wycieramy do sucha szmatk .
UWAGA: Nie dopuszcza do wyschni cia zwłaszcza na powierzchniach metalowych (aluminiowych, z
nierdzewnej stali, chromowanych i metalowych malowanych).
PRZEZNACZENIE / UZASADNIENIE U YCIA
Multi Kleen Plus to gwarantowana czysto oraz bezpieczne u ytkowanie zarówno w pomieszczeniach,
jak i na zewn trz. rodek jest łatwy w u yciu i szybki w działaniu.
DZIAŁANIE / SPOSÓB U YCIA
Czy ci skutecznie:
Silniki
Profile gumowe i winylowe
Kadłuby i pokłady z włókna szklanego
Siedzenia z tworzyw sztucznych
Wanny i brodziki
Dachy z tworzyw sztucznych
Dywany z włókien sztucznych
Narz dzia ogrodowe
Beton

Pokrywy kół
Stal nierdzewn
agle
Kuchenki
Lady
Porcelan
Namoczone pranie
Baseny
Kominki

Linoleum
Narz dzia i maszyny
Chrom
Okapy i wentylatory
Zlewy
Nie malowane płytki
Gril
Meble ogrodowe (plastik)
Wycieraczki gumowe

MIEJSCA ZASTOSOWANIA
Hurtownie i sklepy z cz ciami samochodowymi
Domy towarowe
Stacje benzynowe
Placówki gastronomiczne
Fabryki
Lotniska
Kr gielnie
Gazety

Sklepy przemysłowe
Przemysł okr towy
Drukarnie
Warsztaty maszynowe
Piekarnie
Hotele
Firmy transportowe
Sklepy spo ywcze
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E (WODA : MULTIKLEEN PLUS)

PROPORCJE
BEZ ROZCIE CZENIA
WODY DO MULTIKLEEN PLUS

3 :1

8:1

16:1

W POMIESZCZENIACH

Piekarniki,
zarysowania,
zmywacze wosku z
podłóg, lady i szafy,
płytki ceramiczne

NA ZEWN TRZ

Gril, beton, urz dzenia Baseny, narz dzia
zewn trzne

AUTA

Silniki, opony

Wycieraczki
Uszczelki do cz ci
Chrom
gumowe, wykładziny samochodowych, siedzenia z
samochodowe
tworzyw sztucznych i tablice
rozdzielcze

ŁODZIE

Zabrudzenia na linii
wody, silniki

Włókno szklane,
pokłady i kadłuby

Wyposa enie sklepu, Biały monta , namoczone
Włókno szklane,
narz dzia, kominki
garnki, wanny i brodziki nie porcelana, zlewy,
linoleum, stal
malowane płytki
nierdzewna, dywany,
namoczone pranie
Pojemniki na mieci,
markizy, parasole ogrodowe

Siedzenia z tworzyw
sztucznych

Stal nierdzewna, chrom

KORZY CI DLA NABYWCY / ODBIORCY
·
rodek łatwo ulega rozkładowi.
·
Niezawodnie czy ci tłuszcze, oleje, wosk, smoł i brud.
·
rodek uniwersalny.
·
Bezpieczny w u ytkowaniu w pomieszczeniach i na zewn trz.
·
Szybki i łatwy w u yciu.
·
Oferowany w butelkach ze spryskiwaczem.
·
rodek przemysłowy, lecz po rozcie czeniu mo e by stosowany do zabrudze
stopnia.
·
Produkt całoroczny.
OPAKOWANIA:
Nr katalogowy 184: 12 x 900 ml
Nr katalogowy 186: 4 x 4 l
Nr katalogowy 187: 1 x 20 l
Nr katalogowy 188: 1 x 205 L
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