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Ipari és háztartási olajfolt eltávolító

Smiling House Cleaning Oil Stain Remover

Használható erősen szennyezett padló és fal felületeken, gépkocsi szerelő műhelyben, lakatos műhelyekben, ipari
területeken olajjal szennyezett felületekhez, gépkocsi tároló tisztításához, gépműhelyek tisztításánál stb..

Vizesbázisú olajfolt eltávolító tisztítószer. Olyan helyeken alkalmazható ahol előfordul olaj, korom, zsír
szennyeződése.

Előnye hogy festett és festetlen felületeknél is alkalmazható pl fal, padló, térelválasztó, falburkolók stb…

Feltétele az olajfolt eltávolító használatának, hogy a felület ellenálló a lúgos takarítószereknek.

Kivitelezése történhet magas nyomású gépi mosóval, vagy a kézi szórófejes flakonnal.

Fontos hogy ne hagyjuk megszáradni a tisztított felületen, hanem öblítsük le tiszta vízzel a takarítás végeztével.

Kiszerelése: 500 ml-es szórófejes, vagy 1l-es műanyag flakon. Nagyobb kiszerelés rendelhető.
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Olajfolt eltávolító

Ablakszigetelő gumi gyártás VIDEÓ

Olajfolt eltávolító megvásárolható és
megrendelhető:

Szilikon szaküzletünkben az alábbi címen és
elérhetőségeken:

Bondex Kft szilikon szaküzlet – szilikonbolt
kis és nagykereskedelem, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás lakossági és ipari vásárlóknak:
Árukiadás : Hétfőtől-Péntekig 7:30 h – 16 óráig,  Sz-V: Zárva

Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 06 1 273-0504
Mobil: 0620 433-0413, 0620 922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva. 
A Bondex Kft. web oldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése
szerző jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában
történő felhasználása kizárólag a BONDEX KFT. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Bondex Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat
szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Bondex Kft. minden tudomására jutott
jogsértéssel szemben fellép. 

Kövessen minket közösségi oldalainkon keresztül, figyelje kiemelt híreinket és ossza meg tartalmainkat!
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