Domestos Grout Cleaner
Linia Business Solutions
W Diversey rozumiemy potrzeby biznesowe naszych klientów
i wiemy jak ważne jest, by pierwszy wybór był właściwy.
Z tego powodu przedstawiamy nową linię produktów do utrzymania czystości i higieny nazwaną: Business Solutions.
Linia ta w połączeniu z dobrze znanymi i zaufanymi markami,
stanowi odpowiedź na podstawowe potrzeby w zakresie czystości i higieny dla firm świadczących usługi na naszym rynku.
Linia Business Solutions to doskonałe efekty czyszczenia,
a dla naszego klienta rzeczywiste korzyści, dzięki którym może skupić się na podstawowych założeniach działalności firmy.
Preparaty chemiczne Cif i Domestos to kompletna oferta środków do czyszczenia różnych powierzchni i pomieszczeń, począwszy od podłóg, poprzez powierzchnie szklane, utrzymanie
czystości w pomieszczeniach kuchennych, a skończywszy na
czyszczeniu toalet. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty
do codziennego, jak i okresowego stosowania, a także preparaty specjalistyczne.

Cechy
•
•
•

Opis produktu

•
•

skuteczne usuwanie pleśni;
szybkie działanie, dzięki specjalnej formule na
bazie chloru;
zagęszczona konsystencja zapewnia dłuższe
przyleganie produktu do powierzchni;
prosty w zastosowaniu, skuteczny i wydajny;
niewielkie, poręczne opakowanie;

Domestos Grout Cleaner to produkt w postaci żelu, przeznaczony do usuwania pleśni z fug i innych powierzchni. Formuła preparatu oparta na chlorze, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia pleśniowe, jednocześnie eliminując bakterie.
Właściwości
Domestos Grout Cleaner dzięki żelowej konsystencji, skutecznie Postać:
przylega do pionowych powierzchni.
Gęstość w 20°C:
pH (koncentrat, w 20°C):

żółtawa ciecz
ok. 1,05 g/cm³
> 12

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Domestos Grout Cleaner
Sposób użycia

Przed zastosowaniem produktu mocno wstrząsnąć butelką. Następnie nanieść go na powierzchnię i pozostawić na 5 minut, do zadziałania. Jeśli to konieczne, wyszorować powierzchnię nierysującą szczotką. Spłukać
ją dokładnie wodą.
Uwaga: Produktu Domestos Grout Cleaner nie stosować
na powierzchniach wrażliwych na działanie wody oraz
alkaliów. Nie używać na powierzchniach drewnianych,
emaliowanych, metalu, aluminium, kolorowych spoinach, winylu, linoleum, tkaninach, skórze, miedzi, mosiądzu.
Uwaga: Produktu nie magazynować ani nie mieszać
z preparatami kwasowymi.
Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do
Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze poniżej
6ºC i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Diversey Polska Sp. z o.o. obecnie część Sealed Air Corporation
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Tel.: 22 328 10 00, fax: 22 328 10 01
dok.poland@sealedair.com
www.sealedair.com

Okres trwałości

12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na butelce).

Szczegóły opakowania
Numer SKU:
Opakowanie:
Ilość na palecie:
Ilość na 1 warstwie:
Numer EAN kartonu:
Numer EAN butelki:

100877845
karton - 6 butelek x 750 ml
96 kartonów
24 kartony
7615400184194
7615400184200

Domestos ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym
Unilever, używanym przez firmę Diversey na podstawie
licencji.

