CLEAN TURBO
LIMPA INTERIORES, PLÁSTICOS, TECIDOS E COUROS
L I M PA E M P R O F U N D I D A D E
TIRA NÓDOAS DIFÍCEIS
DEIXA OS PLÁSTICOS E OS TECIDOS COM ASPECTO DE NOVO

Aplicações
Remove facilmente toda a sujidade e
nódoas acumuladas nos tejadilhos, tecidos
dos bancos, forros e plásticos no interior
do automóvel.
Excelentes resultados na lavagem de
capotas dos descapotáveis.

Modo de utilização
ATENÇÃO: Deve ser feito sempre um teste de
compatibilidade do produto sobre os tecidos e os
plásticos em zona menos vísivel.
Pulverizar a superficie a limpar, sem enxarcar, deixar
actuar uns breves instantes. Passe o pano microfibras
sobre a área a limpar até secar. Em nódoas mais
persistentes pode ser necessário uma segunda
passagem do produto, com a ajuda de uma escova.

Diluição

Precauções
Recomenda-se fazer sempre um ensaio prévio em zona
menos vísivel da superfície a tratar
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e
abundantemente com água e consultar um especialista.
Não ingerir. Em caso de ingestão acidental consulte o centro de
Informação Anti-Venenos, Tel.: 808 250 143.
Os tensoactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de
biodegradibilidade segundo o regulamento (EC) Nº648/2004 relativo aos detergentes.

Composição
-E.D.T.A. e seus sais <5%
-Tensoactivos não iónicos 5-15%
-Fosfatos <5%
-Contém: Óleo de pinho e benzoato de sódio

Observações
Uso profissional apenas
Produto produzido na EU por:
Produção e Comercialização de Produtos de Higiene, Limpeza e Manutenção Industrial, Lda.
Fábrica: Rua Rodrigo Sarmento de Beires, 29-A - Parque Industrial do Seixal-2840-068 Seixal
Telf.: 21 210 72 29 / 21 210 84 42 - Fax: 21 210 84 43
Email: isodet@mail.telepac.pt - isodet@netcabo.pt - www.isodet.com
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Embalagem de 500mL com pulverizador
Recargas de 1L, 5L, e 20L
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O produto aplica-se puro.

