
Πληροφορίες για το προϊόν RM 724 G

Καθαριστικό για γυάλινες επι-
φάνειες(gel)

Ισχυρό καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες με βάση το 
οινόπνευμα.  Καθαρίζει χωρίς να αφήνει λωρίδες.  Αφαιρεί 
επίμονους ρύπους όπως επικαλύψεις λίπους, λίπη του δέρ-
ματος, υπολείμματα από έντομα και εκπομπές ρύπων

Ιδιότητες

■ Αφαιρεί επίμονους λεκέδες όπως στρώματα από γράσσα, έντομα, δαχτυ-
λιές και ατμοσφαιρικούς ρύπους

■ Η δομή gel αποτρέπει το να στάζει κάτω πάνω στο δίσκο.
■ Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για κάθετες γυάλινες επιφάνειες, καθρέφτες και 

παράθυρα οροφής
■ Καλές ιδιότητες διαβροχής
■ Ενεργοποιεί τον καθαρισμό χωρίς ραβδώσεις
■ τιμή pH στο συμπύκνωμα: περίπου 9
■ Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
■ Έτοιμο προς χρήση καθαριστικό διάλυμα

Πεδία εφαρμογής

■ Παρμπρίζ
■ Κάθετες επιφάνειες από γυαλί και καθρέφτη
■ Φωτιστικά

■ Χειρωνακτική

VE* Κωδικός

500 ml 8 6.295-762.0

*VE: μονάδα συσκευασίας



Πληροφορίες για το προϊόν RM 724 G

Εφαρμογή:

Χειρωνακτική

■ Ψεκάστε πάνω στην επιφάνεια, μοιράστε με ένα πανί και στη συνέχεια 
τρίψτε

Οδηγίες χρήσης:

■ Dιάρκεια ζωής: 4 χρόνια

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

■ Προσοχή
■ H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
■ P102 Μακριά από παιδιά.
■ P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
■ P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
■ P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύ-

νετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

■ P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθεί-
τε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Οικολογικά χαρακτηριστικά:
Επιφανειοδραστικές ουσίες προερχόμενες κατά 100 % από ανα-

νεώσιμες πρώτες ύλες

Φιάλη και ετικέτα 100% ανακυκλώσιμες

Υψηλής απόδοσης φυσικά συστατικά

Φιάλη κατασκευασμένη κατά 45% από ανακυκλώσιμο υλικό

Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες (αναερόβια - ΟΟΣΑ 
311)

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες
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