Dane techniczne
Bardzo skuteczny środek czyszczący do wnętrz. presto Środek czyszczący ma wysokie właściwości myjące i
subtelny zapach.

Właściwości
Bardzo efektywny
Wysokie właściwości myjące
Silny środek czyszczący do wnętrz pojazdów
Subtelny zapach

Dane fizyczne i chemiczne
Kolor: przezroczysty
Zapach: Cytrusowy
Wartość pH: 7,5
Zawartość LZO: 0% w / w
Stabilność przechowywania: 5 lat, jeśli to możliwe, pod
warunkiem przechowywania (= 10 ° -25 ° C, wilgotność
względna powietrza maks. 60%). Przechowywać w stanie
niezamarzającym.
Rozmiar: plastikowa butelka, maksymalna pojemność
nominalna 500 ml

Środowisko i oznakowanie
Przyjazny dla środowiska: MOTIP DUPLI stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą
możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.
Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które
można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.
Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez MOTIP DUPLI są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi
etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także
wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.
Korzystanie z instrukcji
Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!
Aplikacja
Wstrząśnij przed użyciem.
Nałóż niewielką ilość środka do czyszczenia wnętrza na wilgotną ściereczkę lub gąbkę i oczyść części (baldachim, kabura, środkowa
konsola, deska rozdzielcza, podłokietnik), które mają zostać poddane zabiegowi.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym
dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są
odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność
użytkownika. MOTIP DUPLI jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką
powstałą w MOTIP DUPLI.
W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań technicznych zadzwoń na naszą infolinię +49 (0) 62 66 75-266 od poniedziałku do czwartku od
9:00 do 15:00. lub w piątek do godziny 12
Od 10 stycznia 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.
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