
ΣΠΡΈΙ ΠΈΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΞΈΙΔΩΤΑ ΜΈΤΑΛΛΑ Γαλάκτωμα καθαρισμού και περιποί-
ησης για μεταλλικές επιφάνειες.

Γαλάκτωμα περιποίησης με καθαρι-
στική δράση
• Απομακρύνει τα ίχνη βρωμιάς, τα ίχνη 

που δημιουργούνται κατά το σκούπισμα 
καθώς και τα λιπαρά αποτυπώματα

• Δυνατότητα εφαρμογής σε κατακόρυφες 
επιφάνειες

Κωδ. αρ. 0893 121    
Συσκ. 1 12

Χημική βάση Ιατρικό λευκό λάδι με συνθετικά έλαια Ιατρικό λευκό λάδι με συνθετικά έλαια

Οσμή/άρωμα Χαρακτηριστική Χαρακτηριστική

Χρώμα Λευκό Λευκό

Τιμή pH 10,2 10,2

Βιοδιασπώμενο Ναι Ναι

Δεν περιέχει αλογόνα Ναι Ναι

Δεν περιέχει σιλικόνη Ναι Ναι
Δυνατότητα αποθήκευσης 
μετά την παραγωγή 24 μήνες 24 μήνες

Περιεχόμενο 400 ml 400 ml

Σημείωση
Έχει ελεγχθεί ως προς τη δυνατότητα 
χρήσης σε εφαρμογές τροφίμων. Να απο-
φεύγεται η επαφή με τρόφιμα. Να μην ψεκά-
ζεται σε θερμές επιφάνειες και να μην χρησι-
μοποιείται στον έντονο ήλιο.

Τα στοιχεία χρήσης αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Πριν από κάθε χρήση θα πρέπει να διεξάγετε δικές σας δοκιμές. Λόγω του ευρύτατου πεδίου εφαρμογών 
αλλά και λόγω των συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία δέσμευση για το αποτέλεσμα επεξεργασίας. Η δωρεάν υποστήριξη πελατών δίνει τεχνικές 
πληροφορίες και συμβουλές χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός κι αν η ενημέρωση ή η συμβούλευση περιλαμβάνεται στο συμβατικά συμφωνημένο αντικείμενο παράδοσης ή εάν ο 
σύμβουλος δρα με δόλο. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, τηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και εξελίξεων.

ΛΑΔΙ ΠΈΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΞΈΙΔΩΤΑ ΜΈΤΑΛΛΑ Γρήγορη οπτική αναβάθμιση μεταλ-
λικών επιφανειών.

Γρήγορη και απροβλημάτιστη 
χρήση
• Αφαιρεί μικρές βρωμιές, σκόνη, ίχνη και 

λιπαρά αποτυπώματα

Λάδι περιποίησης και προστασίας
• Δημιουργεί μία ομοιόμορφη γυαλιστερή 

επιφάνεια
• Το υδροαπωθητικό φιλμ προστασίας 

εμποδίζει το νέο λέρωμα

Έχει ελεγχθεί ως προς τη δυνατό-
τητα χρήσης σε εφαρμογές τρο-
φίμων
Δυνατότητα χρήσης σε χώρους επεξεργα-
σίας τροφίμων όπως επαγγελματικές κου-
ζίνες, καντίνες, σφαγεία κ.λπ.

Κωδ. αρ. 0893 121 0  
Συσκ. 1 12

Χημική βάση Αλιφατικοί υδρογονάνθρακες Αλιφατικοί υδρογονάνθρακες

Οσμή/άρωμα Χαρακτηριστική Χαρακτηριστική

Χρώμα Γκρι Γκρι

Δεν περιέχει αλογόνα Ναι Ναι

Δεν περιέχει σιλικόνη Ναι Ναι
Δυνατότητα αποθήκευσης μετά 
την παραγωγή 24 μήνες 24 μήνες

Περιεχόμενο 400 ml 400 ml

Σημείωση
Έχει ελεγχθεί ως προς τη δυνατότητα χρήσης σε εφαρμογές τροφίμων. Να αποφεύγεται η 
επαφή με τρόφιμα. Να μην ψεκάζεται σε θερμές επιφάνειες και να μην χρησιμοποιείται στον 
έντονο ήλιο.
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