Produkt Informasjon
Human Technology®

909 Interiør komplett

Ny, multifunksjonell innvendig rens for plast-, glass- og tekstiloverflater. Virker raskt og har høy rengjøringseffekt.
Behagelig å bruke på grunn av skumming. De opprinnelige plastoverflatene endres ikke. Ubehagelige lukter
nøytraliseres. Ingen filmdannelse på frontruten.
TUNAP Human Technology®:
BB Alle innholdsstoffer er uavhengig testet av NSF*
BB Uten allergifremkallende parfymer og fargestoffer
BB Uten skadelige løsemiddel
BB Uten nerveskadelig n-heksan
BB Uten toksikologisk relevant merking
BB *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM
Egenskaper
BB Stripefri rengjøringsvirkning ved hjelp av spesialtensider
BB Meget god oppløsning av insektstilsmussinger
BB Pålitelig fjerning av olje- og fettilsmussinger på tekstiler
BB Uten skadelige parfymeoljer
BB Utmerket materialkompatibilitet
BB De opprinnelige plastoverflatene blir ikke endret (f.eks. instrumentpaneler)
Bruksområde
BB Plastoverflater
BB Polstring
BB Glassflater
BB Lakkerte plastoverflater inne i bilen
Instruksjoner
Ta hensyn til produktinformasjonen. Rist godt før bruk. Spray inn flatene som skal rengjøres, og la produktet
virke.
Merknad
BB For bruk i næringsmiddelindustrien: Etter bruk av produktet må den behandlede overflaten vaskes med
drikkevann.
Produktbeskrivelse
Interiør komplett
Ytterligere tilleggsutstyr
Mikrofiberduk plast og polstring
Mikrofiberklut glassrengjøring, 0

Innhold
500 ml

Emballeringsenhet
12 Stck(pcs)

Artikkelnummer
MP90900500AB

Emballeringsenhet
1 Stck(pcs)
1 Stck(pcs)

Artikkelnummer
G85847
G85848

Opplysningene i denne produktinformasjonen er et resultat av grundige undersøkelser. I den grad de er relatert til bruksområdet, skal de anses som en anbefaling som tilsvarer erfaringsnivået. På grunn av den store variasjonen i bruksområder og virkemåter kan vi imidlertid ikke gi noen garantier. Det er derfor ikke grunnlag for noe kontraktsfestet rettsforhold, og eventuelle
kjøpekontrakter medfører ingen tilleggsforpliktelser. Produktinformasjonen er kun gyldig i gjeldende versjon. TUNAP Norge AS | N-1481 Hagan, Masteveien 2 | Tel. +47 670 736 00 |
post@tunap.no | www.tunap.no
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