
Spray spumă curăt,are sticlă
(s, emineu sau sobă)

Spray de curăt,are cu spumă foarte puternic||neutru din
punct de vedere al mediului

Spray-ul spumă de curăt,are sticlă pentru s, emineuri sau sobe
înlătură cu us, urint,ă funinginea, praful, cenus, a s, i alte murdării
de pe panourile de sticlă ale s, emineurilor. Are efect imediat
după aplicare s, i înlătură eficient s, i rapid murdăria nedorită
de pe sticla sobei s, i fără a necesita spălare insistentă.

Spray-ul spumă de curăt,are sticlă pentru s, emineuri sau
sobe este potrivit atât pentru sobe de teracotă cât s, i pentru
toate tipurile de s, emineuri- cum ar fi de exemplu sobele ce
funct, ionează cu pelet, i, lemn sau cărbune.

Spray-ul de curăt,are sticlă s, emineuri sau sobe este foarte
eficient fiind în acelas, i timp prietenos cu mediul. Solut, ia de
curăt,are nu produce efecte negative asupra mediului, este
biodegradabilă, nu cont, ine fosfat, i s, i formaldehide s, i nici
substant,e corozive sau caustice.

Date tehnice
Proprietăt, i specifice biodegradabil

Mod de aplicare
• Înainte de utilizare agitat, i bine Spray-ul spumă de curăt,are

• Aplicat, i pe sticla sobei sau s, emineului deja rece * de la o
distant,ă de aprox. 25 cm

• As, teptat, i ca spuma să act, ioneze timp de aprox. 1-2 minute

• S, terget, i cu un s, ervet,el de hârtie curat s, i gata!

In cazul murdăriei persistente, repetat, i procedeul s, i as, teptat, i
mai mult timp ca spuma să act, ioneze.

*A se utiliza numai când s, emineul este rece.

Depozitare
Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale
soarelui si a nu se expune la temperaturi care depasesc
+50°C.

Sigurant,ă s, i sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Mărimi disponibile
70201400 Spray spumă curăt,are sticlă (s, emineu sau sobă),

400 ml

Tabel de conversie
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft Nm
x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil
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Spray-uri tehnice

Solut,ii de curăt,are s, i degresare

Observat, ie
Recomandările sau specificat, iile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilor
individuale nu depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i că produsele noastre sunt de înaltă calitate s, i fără defecte conform Condit, iilor Generale de Vânzare. Cu
toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea
produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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