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Հեշտությամբ մաքրում է բոլոր հովացման սարքերը և 
օդորակման համակարգերը` մրից, փոշուց և յուղի 
շերտերից, դրանով իսկ ապահովելով ավելի երկար 
սպասարկման ժամկետ և էներգիայի ցածր սպառում:

Մաքրման գերազանց կատարողականությամբ
Իր հիանալի ներթափանցման հատկությ. շնորհիվ 
թափանցում է նաև դժվար հասանելի հատվածքներ

Նյութերի համատեղելիության բարձր աստիճան 

Քանի որ չի պարունակում AOX կամ սիլիկոն 

Պիտանելիության ավելի երկար ժամկետ
Քանի որ համակարգը մաքրվում է փոշուց, կեղտից, մուրից և յուղից

Օդափոխման համակարգեր մաքրող միջոց

Պարունակությունը 1000 մլ
Հոտը/բույրը Չեզոք
Գույնը Դեղնավուն
pH արժեքը 13
Բաղադր. հարաբերակ. 1:1
Առանց AOX Այո
Առանց սիլիկոն Այո
Ջրալուծելի Այո

Հարակից ապրանքներ Արտիկուլ
Պոլիամիդ/բամբակյա տրիկոտաժե ձեռնոց 0899 400 010
Մաքրող շոր, տեքստիլ 0899 800 200
Թուղթ մաքրող ECO LINE Ամբողջական երկարությունը ՝ 504 մ 0899 800 290
Դիսպենսերային տուփ 0899 800 421
Մաքրող թուղթ 0899 800 653

Ցուցումներ

Կախված ախտոտվածության աստիճանից, փոշեցրեք նյութրը անմիջապես մաքրման եթնակա 
մակերեսների վրա (առանց նոսրացման կամ ջրով նոսրացված [1:1])՝ մոտ 20 սմ հեռավորությունից։ 
Ապա թողնել մի քանի րոպե, մինչ այն կսկսի գործել, այնուհետև մաքրեք խոնավ շորով: 
Անհրաժեշտության դեպքում լվանալ ջրով:

Ցուցում
Տրամադրելով այս տեղեկություներրը՝ ցանկանում ենք վստահեցնել, որ դուք կստանաք լավագույն խորհուրդը՝ հիմնված 
մեր փորձի և մեր կատարած փորձարկումների վրա: Անհրաժեշտ է նախնական փորձարկում:

Արտիկուլ՝ 0893 117 500 
Փ./հատ 1 / 6

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է 
փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով 
պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար 
ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա 
պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով 
համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական 
փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:
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Հարակից ապրանքներ Արտիկուլ
Թուղթ մաքրող ECO LINE 2 հատ հատ, 290 մմ 0899 800 773
Թուղթ մաքրող ECO LINE 3 հատ, 390 մմ 0899 800 823
Թուղթ մաքրող ECO LINE 3 հատ, 290 մմ 0899 800 850
Մաքրող լաթ Tex-Soft 0899 800 900




