
Soluţie de curăţăt pentru materiale sintetice cu acţiune rapidă

Compoziţie:
Conţine <5% agenti tensioactivi neionici, parfum
Valoare pH ~ 11,5

Acţiune:
Sprinter Power este un agent de curăţare pentru 
materiale sinstetice, gata de folosire, cu acţiune 
rapidă, puternic ce înlătură uşor şi fără efort orice tip 
de mizerie lipicioasă cum ar fi grăsimi minerale, 
animale sau vegetale, amprente, nicotină, resturi de 
cosmetice sau funingine, cremă de pantofi, precum 
şi depuneri rezultate după uzura metalelor. 
Indepărtează complet urmele de cerneală, creioane, 
tus si marker. Mirosul placut uşurează munca 
îndelungată întrucât alte produse competitive deţin 
un miros neplăcut de solvent. Consumul produsului 
este minimizat, 4-5 jeturi fiind suficiente per m2. 

Domeniu de utilizare:
Ideal pentru toate suprafeţele mate, foarte lucioase 
şi cele cu profile sintetice sau din plastic, atât din 
interior cât şi din exterior. Foarte adecvat pentru 
curăţarea mobilierului uşilor, garderobelor, bufetelor, 
suprafeţelor de depozitare, tapeturilor, a 
echipamentului de bucătărie făcut din  resopal, 
dispozitivelor pentru fitness, etc.  A nu se folosi pe 
suprafeţe din plexiglas sau pe cele vopsite.

Utilizare:
Aplicati produsul nediluat pe suprafeţe mici folosind 
o laveta adecvata sau pulverizand direct pe 
suprafata. Lasati produsul sa actioneze cateva 
minute dupa care  frecati daca e cazul si stergeti. 
Sticla cu pulverizator şi dispozitiv de deblocare poate 
fi reumplută şi refolosita.

Instrucţiuni de siguranţă:
A nu se lasa la indemana copiilor. În caz de contact 
cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si cereti sfatul 
medicului.  In  cazul  folosirii  prin  pulverizare  nu 
inhalati  aerosolii.  Utilizati  echipamente de protectia 
muncii adecvate.

Ecologie:
Acest  produs   respectă  legile  referitoare  la 
compatibilitatea  cu  mediul  înconjurător  a 
detergentilor  si  substantelor  de  curăţare  şi  a 
normelor  de  aplicare  a  acestora,  referitoare  la 
degradarea  biologică  a  materiilor  prime.  Informaţii 
mai cuprinzătoare referitoare la interacţiunea acestui 
produs cu mediul pot fi obţinute la cerere.

Acest produs este destinat utilizării profesionale.

Ambalare Cod produs
750 ml. 0404083
10 L 0403961
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Sprinter POWER

Aceste informaţii sunt date cu scop informativ pentru a 
permite utilizarea  corespunzătoare a produsului si nu 
pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de 
garanţie. Informaţiile se refera numai la produsul 
specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs nespecificat.

http://www.wmprof.com/

