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Megbízhatóan, a legrövidebb időn belül eltávolítja a csődugulásokat.
HASZNOSSÁGA:

ALKALMAZÁS:
Biztonsági Intézkedések: Biztonsági kesztyű, védőszemüveg és munkaruházat viselése
kötelező.
A cső: A felesleges vizet, amint lehetséges, a lefolyóból el kell távolítani!
Az alkalmazás: A deleo®-t óvatosan, egy tölcséren keresztül kell bejuttatni az eldugult
lefolyóba! A dugulás fokától és a csőátmérőtől függően, 200 ml és 1000 ml közötti mennyiséget kell betölteni. A deleo® -t nem szabad palackos szifonban alkalmazni.
Reakcióidő:
Kb. 30 sec. eltelte után, kb. 200 ml vizet kell hozzáadni, és kb. 3-5 sec –ig hatni kell hagyni,
ezt követően pedig bő, hideg vízzel után-öblítést kell végezni!
Hatékonyság: egy palack deleo® 2 – 4 alkalmazáshoz elegendő.
Adagolás: A mennyiségi adatok csak irányértékek. A túladagolás nem okoz gyorsabb
lefolyócső-tisztulást.
Felületek: Nem alkalmas alumínium-, nirosta, horganyzott és krómozott részek felületeihez!
FIGYELEM: A deleo® lefolyó-tisztítót soha sem szabad más vegyszerekkel együtt alkalmazni! A fejlődő kibocsátásokra/gőzökre figyelni kell, és belélegzésüket el kell kerülni.
A deleo alkalmazása előtt, a helyiségeket jól ki kell szellőztetni. Az ablakokat, ajtókat ki kell
nyitni, az esetleg meglévő szellőzést be kell kapcsolni. Kérjük, hogy az SDBL-t (Biztonsági
Adatlapot) mindig szíveskedjenk elolvasni, és figyelembe venni.

Termék-videó a
Weboldalunkon.

Cikk-sz.		
708.001		

Kiszerelés		
1000 ml palack		

Csomagolási méret
1 karton (6 palack)

Szállítási költségek kartononként/VPE: 7,50 €, beleértve az értéktöbblet adót is.

www.deleo.at

deleo® Ausztriából származó termék, Gyártották: az EU-ban.

Hatása: A deleo® minden szerves maradványt, mint pl. a hajat, dohányt, minden fajta
cellulózt, szöveteket, konyhai hulladékokat, ételmaradékokat, és a lefolyócsövekben lerakódott zsírokat, néhány percen belül felold,
A termék: A deleo® feloldja a makacs dugulásokat. Magas saját fajsúlya következtében,
a deleo® gond nélkül legyűri a csőíveket, és így a mélyen elhelyezkedő dugulásokat is
megtámadja, és feloldja.
Habozás nélküli: A vezetékeket kíméli, a deleo® nem támadja meg a szennyvíz rendszerben sem a PVC, sem pedig a műanyag, vagy a gumitömítéseket.
Szerviz: rendszeresen alkalmazva, a deleo® megelőzi a kellemetlen, dugulások következtében keletkező, üzemi zavarokat.
A palack: A praktikus „Biztonsági fogantyú“ következtében, optimális és biztonságos
kezelést garantál.
Környezettel való összeegyeztethetőség: A szer kb. 30 sec. elteltével szennyvízsemleges.

