Lime-A-Way
Special
Agent detartrant

• Lichid acid utilizabil ca detartrant cu toate tipurile de
aparate funcţionând ca fierbătoare
• Curăţă de depuneri aparatele de preparat cafea şi ceai
• Îndepărteză petele de apă de pe toate suprafeţele
• Produs fără parfum şi coloranţi

Lime-A-Way Special
Agent detartrant
Acest produs Ecoguard premium oferă maximum de igienă la cel mai redus cost.
Lime-A-Way Special este dispersat direct prin presarea sticlei în care este ambalat.

Instrucţiuni de folosire :
• Detartrare ibrice : se foloseşte nediluat. Aplicaţi produsul direct pe suprafeţe, lăsaţi produsul să lucreze
şi clătiţi cu apă proaspătă.
• Detartrare aparat de cafea: urmaţi instrucţiunile detaliate de curăţare de la furnizorul aparatului de cafea.
1. Preparaţi o soluţie de Lime-A-Way Special din 100 ml produs la 1L apă rece.
2. Dechideţi aparatul de cafea pentru a lăsa 50 ml de soluţie sa intre în interiorul maşinii.
3. Apoi închideţi aparatul şi lăsaţi produsul să lucreze timp de 15 minute.
4. După ce toată soluţia a trecut prin maşina de cafea, clătiţi maşina de două ori cu apă proaspătă.
• Folosiţi produsul numai pe suprafeţe rezistente la acizi. Lime-A-Way Special nu este recomandat pentru aluminiu,
email şi alte materiale sensibile la acizi, cum este marmura etc.

Ingrediente:
Declaraţia de conformitate cu recomandarea 89/542/CEE : < 5 %: agenţi de suprafaţă neionici.
Alte ingrediente: acid citric, polizaharide, acid latic.

Siguranţă:
Pentru mai multe informaţii şi instrucţiuni de siguranţă vezi eticheta produsului şi fişa cu datele de siguranţă !

Mărime ambalaj :

Condiţii de depozitare:

6 x 500 ml la o cutie.

La temperaturi între 10° şi 35°C.
Nu amestecaţi cu niciun alt produs.
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