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Link do produktu: https://efektlotosu.pl/plyn-do-mycia-fug-500ml-plyn-do-pralki-500ml-plyn-do-lodowki-500ml-p-101.html

Płyn do
mycia fug
500ml +
płyn do
pralki
500ml +
płyn do
lodówki
500ml
Cena

81,69 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godzin

Opis produktu
Praktyczny zestaw, który się przyda w każdym domu.
1 x ISOKOR Descaling 500ml - płyn do fug i kabin prysznicowych
1 x ISOKOR Czysta Lodówka 500ml – do mycia lodówki
1 x ISOKOR Czysta Pralka 500ml – do czyszczenia i pielęgnacji pralki

ISOKOR Descaling 500ml
Specjalistyczny środek do czyszczenia fug ściennych i podłogowych, jak również do usuwania osadu kamiennego z kabin prysznicowych, baterii. Preparat
przeznaczony do codziennej pielęgnacji wszystkich elementów kabiny natryskowej. Bardzo dobrze usuwa kamień, osad wapienny oraz inne zacieki. Działa od razu,
bez konieczności szorowania. Przywraca pierwotny kolor fug między płytkami. Likwiduje szare, ciemne i zielone naloty pleśni w spoinach między kafelkami. Zalecany
do emaliowanych, szklanych, akrylowych i plastikowych elementów kabin prysznicowych, ceramiki ściennej i armatury łazienkowej. Nie zalecamy stosowania do
powierzchni drewnianych, gumowych, tekstyliów oraz metali z wyjątkiem stali nierdzewnej i chromu.

Cechy produktu:
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łatwy w aplikacji dzięki butelce z atomizerem
nie odbarwia, nie uszkadza fug
zapobiega osadzaniu się brudu
skutecznie czyści fugi, przywraca ich pierwotny kolor
usuwa osad kamienny, osad z mydła, zacieki
skuteczny i wydajny

Zastosowanie:
szkło, ceramika glazurowana, mało chłonne powierzchnie mineralne, tworzywo sztuczne, malowane metale ,stal nierdzewna, chrom

Przeznaczony do czyszczenia:
wanien
zlewów
kranów
fug
kabin prysznicowych
płytek
muszli klozetowych,
pisuarów,
bidetów,
umywalek

Sposób użycia:
1. Rozpylić preparat.
2. Odczekać 3-5 minut. (nie dopuścić do wyschnięcia płynu)
3. Przetrzeć gąbką
4. Zmyć czystą wodą.

Jeśli fugi znajdują się w kuchni mogą posiadać tłustą warstwę brudu. W takim wypadku należy najpierw odtłuścić powierzchnię a następnie wyczyścić środkiem
Isokor Descaling. Do odtłuszczenia polecamy użycie innego produktu z naszej serii ISKOR Eco Cleaner – w 100% naturalny środek czyszczący i odtłuszczający.
Wydajność: 100ml/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISOKOR Czysta Lodówka 500ml
Płyn do dezynfekcji lodówki. Usuwa nieprzyjemne zapachy. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni, które mają kontakt z żywnością. Bardzo dobrze odtłuszcza
czyszczone powierzchnie, nie pozostawiając smug oraz zacieków. Może być stosowany bez konieczności wyłączania urządzenia. Umyte powierzchnie nie wymagają
spłukania po zakończeniu mycia.

Zastosowanie:
aluminium, tworzywa sztuczne, stal nierdzewna emalii, szkło, ceramika, guma

Cechy produktu:
100% naturalny
ekologiczny
ulega w 100% biodegradacji
nie pozostawia smug i zacieków
pozostawia świeży zapach cytryny
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Przeznaczenie:
lodówki
zamrażarki
witryny chłodnicze
witryny szklane
lady chłodnicze
blaty kuchenne
pojemniki na żywność
kuchenki mikrofalowe

Sposób użycia: Spryskać płynem zabrudzoną powierzchnię, następnie przetrzeć czyszczone miejsca ściereczką lub gąbką, do uzyskania naturalnego połysku zaleca
się użycie ręcznika papierowego.

Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami może nastąpić lekkie podrażnienie jak po mydle. Należy
otworzyć oczy i niezwłocznie przepłukać czystą wodą. Przechowywać w temperaturze 5-35ºC. Chronić przed mrozem i promieniami słonecznymi.

Okres przydatności: Należy zużyć w ciągu 2 lat od daty produkcji.

Wydajność: 100ml/m²

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISOKOR Czysta Pralka 500ml
Preparat w spray'u do mycia i pielęgnacji pralki. Skutecznie usuwa brud, pozostałości detergentów, osad, pleśń. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, powstające
szczególnie na bębnie, przewodach i innych trudno dostępnych częściach pralki. Pozostawia świeży zapach w pralce. Składa się w 100 % z naturalnych składników,
nie zawiera żadnych związków chemicznych. Jest bezpieczny dla skóry, nie powoduje podrażnień, nie wywołuje alergii. Regularne czyszczenie pralki naszym
preparatem pozwolą na wydłużenie jej żywotności oraz wpłyną korzystnie na jakość naszego prania.

Cechy produktu:
skutecznie usuwa pleśń, grzyby
składa się w 100% z naturalnych składników
odświeża
rozpuszcza i skutecznie usuwa pozostałości detergentów
100% biodegradowalny

Zastosowanie:
obudowa i drzwiczki pralki
filtry
bęben, przewody
uszczelki
przegródka na detergenty
obudowa i drzwiczki

Przechowywanie:
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Chronić przed mrozem. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w
temperaturze 5-35°C. Produkt może zmieniać barwę i konsystencję pod wpływem działania temperatury, nie wpływa to jednak na jego właściwości.
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Środki ostrożności:
Chronić przed dziećmi.Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się preparatu do oczu może nastąpić lekkie podrażnienie jak po mydle. Należy otworzyć oczy
i niezwłocznie przepłukać czystą wodą. Środek przeznaczony do bezpośredniego stosowania.

Okres przydatności: Najlepiej zużyć w ciągu 2 lat od daty produkcji.

Wydajność: 100ml/m²
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