Dane aktualne na dzień: 01-07-2022 18:46

Link do produktu: https://esilver.eu/preparat-do-czyszczenia-fug-shark-enzim-0-75l-p-1818.html

Preparat do czyszczenia fug
Shark Enzim 0,75l
Cena brutto

20,87 zł

Cena netto

16,97 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2-4 dni robocze

Kod produktu

E430

Opis produktu
Enzim E430 Shark Skoncentrowany preparat do gruntownego czyszczenia fug
Niezwykle skuteczny, skoncentrowany, bardzo wydajny preparat do czyszczenia fug, sprzątania obiektów po remontach i
budowach, oraz zapobiegania zatykania syfonów odpływowych. Enzim E 430 zawiera specjalne, aktywne substancje środków
powierzchniowo czynnych, które szybko wnikają głęboko w brud, przez co umożliwiają szybkie i samoczynne usuwanie
nierozpuszczalnych w wodzie zabrudzeń, takich jak: zaprawa wapienna, rdza, osady wapniowe, kamień moczowy itp. Enzim E
430 działa błyskawicznie już po kilku sekundach od momentu nałożenia na czyszczoną powierzchnię.

Główne cechy preparatu Enzim E430 Shark:

Opakowanie: butelka 0,7l
Przeznaczenie: czyszczenie fug cementowych, doczyszczanie toalet, czyszczenie pobudowlane
Rozpuszcza trudne do usunięcia zabrudzenia
Preparat świetnie sprawdza się w syfonach odpływowych urządzeń
Odkamienia i odtłuszcza czyszczoną powierzchnię
Działa w kilkanaście sekund
Pozostawia czyste powierzchnie o przyjemnym zapachu
Posiada właściwości antybakteryjne
pH: 1
Dostępne jest również opakowanie 5 litrowe w kanistrze

Sposób użycia:

Czyszczenie fug:
nanieść preparat Enzim E430 bezpośrednio na brudną fugę w stężeniu 1:1 z zimną wodą, w przypadku bardzo trudnych
zabrudzeń użyć koncentratu. Odczekać około 15-30 sekund, zebrać rozpuszczony brud, a następnie w celu neutralizacji mytej
powierzchni dokładnie spłukać czystą wodą. W przypadku mycia większych powierzchni zalecane jest podzielenie jej na
mniejsze obszary, tak aby chemia nie działała zbyt długo na mytą powierzchnię.
Mycie toalet:
nanieść koncentrat preparat Enzim E430 bezpośrednio na mytą powierzchnię, odczekać około 30 sekund, zebrać
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rozpuszczony brud, a następnie w celu neutralizacji mytej powierzchni dokładnie spłukać czystą wodą.
Czyszczenie pobudowlane i po remontach:
Enzim E 430 w zależności od rodzaju i charakteru zabrudzeń rozcieńczyć w stosunku 1-8 1-12 (średnio ok. 1 l/10 l wody) w
zimnej wodzie. W przypadku szczególnie trudnych do usunięcia zabrudzeń nanieść środek bez rozcieńczenia. Preparat
rozprowadzić po powierzchni i po krótkim czasie działania spłukać dokładnie czystą wodą. W razie potrzeby czynność
powtórzyć.
Zapobieganie zatykaniu syfonów:
Niewielką ilość Enzim E 430 wlać raz w tygodniu do otworu odpływowego.

Sprawdź pozostałe profesjonalne środki czyszczące
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