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Gider Tem

Boru tıkanıklıklarını en kısa sürede güvenli olarak bertaraf eder.
FAYDANIZ:
• Etkisi: deleo® örneğin saç, tütün, her türlü hücre maddesi, kumaş, yemek atıkları ve
yağları sifon borusunda birkaç dakika içerisinde çözer.
• Ürün: deleo® sert tıkanıklıkları çözer. Özel yüksek özgün ağırlığından dolayı deleo®
Boru dirseklerini zorlukla karşılaşmadan aşar ve bu şekilde ayrıca daha derinlerde olan
tıkanıklıklara da müdahale eder.
• Sorunsuz: Hatlara zarar verilmeyecektir. Geciktirici katkı maddeleri ile deleo® atık su
sisteminde kurşun, demir, PVC, sentetik veya lastik contalara olumsuz etki etmez.
• Servis: düzenli kullanıldığında deleo® ustaların servis çalışmalarını önceden engeller ve
masraflardan önemli ölçüde tasarruf edilir. İşletme arızaları ortaya çıkmaz.
• Şişe: Pratik kullanımlı “güvenlik kapağı” sayesinde optimal ve güvenli kullanım güvence
altına alınmıştır.
• Çevreye uyumluluk: Yasal kurallara uygun olarak deleo® % 90 üzerinde biyolojik olarak
eritilir. deleo® yaklaşık 25 dakika sonra etkisini kaybeder ve bu sayede ne bakteri bitki
örtüsü ne de arıtım ve atık su tesislerinin
faunasına zarar verilir.
•

KULLANIM:

• Boru: mümkün olması durumunda gereksiz fazla suyu sifondan atınız!
• Uygulama: deleo® yu dikkatlice bir huni vasıtası ile tıkalı sifon içerisine dökünüz!
Tıkanıklık durumu ve boru çapına göre 200 ml ile 1000 ml arasında doldurunuz.
• Reaksiyon süresi: yaklaşık 30 saniye sonra yaklaşık 200 ml su ilave ediniz ve 3 ile 5
dakika arasında etki etmesini bekleyiniz ve daha sonra bol soğuk su ile durulayınız!
• Verim: bir şişe deleo® 2 ile 4 kullanım için yeterlidir.
• Dozaj: belirtilen miktarlar sadece kılavuz değerlerdir. Dozaj fazlası miktar atık su
borusunun daha hızlı açılmasına neden olmaz.
• Üst yüzeyler: Alüminyum,paslanmaz çelik, çinko ve krom kaplı parçalar için uygun
değildir!
• DİKKAT: deleo® gider temizleyicisini asla başka kimyasallarla kullanmayınız!
Artan emisyona dikkat ediniz ve teneffüs etmeyi engelleyiniz ve iyice havalandırınız.
Lütfen güvenlik sayfasını okuyunuz ve dikkat ediniz!
Ürün numarası
708.001 Şişe

Ürün videosunu
web sayfamızda
görebilirsiniz!

Format		
1.000 ml

Ambalaj büyüklüğü
1 karton (6 şişe)

www.deleo-abflussreiniger.com

deleo® ist ein Produkt aus Österreich. Hergestellt in der EU.

Güvenlik önlemleri:
Güvenlik eldiveni, koruma gözlüğü ve iş kıyafeti kullanınız.

