
Domestos 
Professional 
Drain Cleaner

 

Opis produktu
Domestos Professional Drain Cleaner to produkt stworzony, żeby
szybko i skutecznie udrażniać rury i odpływy. Radzi sobie nawet z
najtrudniejszymi do usunięcia złogami z osadów z mydła i włosów. 
Regularne stosowanie Domestos Professional Drain Cleaner pozwala
utrzymać rury i odpływy w kuchniach i łazienkach w czystości.

Cechy 
•  Formuła premium; wysoce alkaliczna

•  Usuwa najbardziej uporczywe złogi w rurach

•  Rozpuszcza złogi w stojącej wodzie

•  Butelka z nakrętką z zabezpieczeniem

•  Do użycia w kuchniach oraz łazienkach

Zalety
•  Działa w 15 minut

•  Odpowiedni do wszystkich rodzajów rur:  plastikowych oraz metalowych

•  Eliminuje nieprzyjemne zapachy

•  Gotowy do użycia
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Pro Formula 
Idealnie czyste środowisko pracy jest podstawą dla klientów z wieloletnim
doświadczeniem. To właśnie z tego doświadczenia zrodziła się linia produktów
Pro Formula by Diversey.
Pro Formula by Diversey to linia produktów, które łączą w sobie profesjonalizm
z dobrze znaną, zaufaną marką. Posiadamy pełną gamę produktów pozwalających
na utrzymanie czystości w wielu obszarach. W zależności od potrzeb Klientów
produkty Cif i Domestos występują w postaci produktów gotowych do użycia
i koncentratu. Produkty z linii Pro Formula by Diversey są również dostosowane
do bezpiecznego czyszczenia oraz dezynfekowania kuchni oraz miejsc
przygotowywania posiłków.

 

 



Produkt Opakowanie zbiorcze Nr SKU

Domestos Professional Drain Cleaner  6 x 1 l         100958288

Wygląd wartość pH 

Przezroczysty / Przejrzysty > 12

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio
wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

 

Zastosowanie

Odpowiedni do wszystkich rodzajów rur: plastikowych oraz metalowych.

Sposób użycia  
1. Wlej 500 ml produktu do odpływu
2. Pozostaw na 15 minut - w przypadku trudniejszych zanieczyszczeń, pozostaw na noc
3. Spłucz gorącą wodą
Wlej raz w tygodniu 150 ml preparatu, aby utrzymać rury i odpływy w czystości.

Domestos Professional Drain Cleaner

www.proformulabydiversey.com

EAN opakowanie zbiorcze: 7615400764051
EAN opakowanie jednostkowe: 7615400764068
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:  120
Ilość opakowań zbiorczych  na warstwie: 24

Dane logistyczne




