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Temizlik için çok daha az uğraş ve çok daha fazla temizleme
özelliği.

Hijyenik temizlik

Kolay uygulama

Teknik veriler:

Uyarılar:

Solar modül camları

Uygulama alanları:

Akrilik cam, yapay madde, mermer veya taş gibi asitten

etkilenen veya kumlanmış cam üzerinde kullanmayın.

Temizleyici madde pürüzlü ve siyah renkli yapay yüzeylerden
çok zor temizleniyor ve bundan dolayı dokunmamaya

gayret gösterilmeli. Böyle yüzeyleri önceden bantlayınız.

Kullanımı:

CL04 ürününü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Az 
bir miktar temizlenecek yüzeye veya nemli bir bezin üstüne 

dökün ve küçük dairesel hareketlerle yüzeyi temizleyin. 
Kurumuş temizleyiciyi su ile tekrar yumşatabilirisiniz. İşlem 

bitikten sonra bol su veya ıslak bez ile yüzeyi yıkayınız ve 
sonra kuru ve temiz bir bez ile kurulayınız. Yüzey temizlene 
kadar işlemi tekrarlayınız.

Nano ürünlerinin uygulama öncesi ideal temizleyici

Uyarı :
Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve uygulamanın
ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım haricinde sorumluluk
kabul edilmez.
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Ünite boyları:

PE şişe : 50ml, 100ml, 250ml, 1.000ml
Bidon : 5 L., 20Litre

Ürün ID :     CL04

İnçeltme :
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inçeltmeden kullanın

Kullanım

Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. 

Depolama derecesi: 5 C ila 25 C°

Depolama:

:Özellik su bazlı, asidik temizleyici,

°

:Uygulama +5  C üstünde uygulayınız°

mineral parçacıklar içerir

Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike 

uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir. 

Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karıştırmayın. 

Başka bir sıvı ile karıştırıldığında beklenmedik

aşırı tepki verebilir. Eldiven takılması tavsiye

edilir. Çocukların eline geçmemeli.

CL Ürün 
Bilgi sayfası

info@eikin.com.tr                                                                           www.eikin.com.tr

ÖZEL CLEANER ABRASİF

CL04 Basic-Cleaner olağanüstü temizleme gücüne sahip bir üründür. Temizleyicimiz nano katman 
uygulanmasından ve CL01 öncesinde kullanılabilir. Aşındırıcı etkisinden ötürü yüzeylerden zor 
kirleri ve Silikon  yağını kaldırabiliyor. Ürün iç ve dış mekan uygulamarına uygundur.
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