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 Cleaner

Datorită formulei chimice speciale VITEX KITCHEN & BATH CLEANER 
este ideal pentru curăţarea petelor şi a mucegaiului. Se aplica usor, 
este eficient impotriva mucegaiului, prietenos cu mediu si cu utili-
zatorul. Îndepărtează mirosurile neplacute de la suprafeţe, lăsând 
un miros placut si de proaspetime. Este ideal pentru îndepărtarea 
petelor, mucegaiului si murdariei la o multime de suprafete casnice, 
cum ar fi pereti vopiti, faianta, rosturi, etc.
Este recomandat pentru zonele şi suprafeţe care sufera de umidi-
tate ridicată sau concentraţii mari de vapori de apă, cum ar fi băi şi 
bucătării. 

     •   Curaţitor pentru pete şi mucegai
     •   Îndepartează mirosul neplacut lasând un aer proaspat
            plăcut 
 
AMBALARE

spray 500 mL

ACOPERIRE
10 - 14 m2/L. 

APLICARE
Se agita înainte de utilizare, ţineţi produsul într-o poziţie verticală, 
dacă este posibil, şi pulverizati pe suprafaţa de la distanta de 30-50 
cm. Pentru îndepărtarea petelor pulverizaţi direct pe pată, ştergeţi 
suprafaţa după 5-10 minute folosind o cârpă de şters umeda. Pen-
tru suprafeţe mucegăite, pulverizaţi din belşug şi direct la mucegai. 
Ştergeţi suprafaţa după 15-20 de minute folosind o cârpă de şters 
uscata. La sfarsit se aplică 2 mainii de VITEX Kitchen & Bath vopsea 
de protecţie impotriva ciupercilor şi mucegaiului.

DEPOZITARE 
Containerele trebuie să fie depozitate într-o zonă 
rece, uscată, bine ventilată protejată de lumina di-
rectă a soarelui, la temperaturi între  5οC - 38οC.

SFATURI DE SECURITATE
Citeşte eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucţi-
uni suplimentare solicitaţi Fişa tehnică de securitate. 

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații 
amănunțite și pe experiența practică. Departamen-
tul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dis-
poziție pentru informații suplimentare legate de folo-
sirea produselor.

Vitex Kitchen & Bath 
Cleaner
Curăţitor împotriva mucegaiului şi a ciupercilor
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