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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

MŰSZAKI ADATOK 

FIGYELMEZTETÉSEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hatékony minden fajta fa felület portalanításában 

újralerakódás lassításában. Magas színvonalú formulája méhviaszban gazdag, táplálja és védi a fa bútorok 

felületét, ugyanakkor megőrzi annak természetes szépségét

Permetezzük a terméket puha rongyra 

 
Használatra kész oldat. 

MEGJELENÉS: Aeroszol  

ILLAT: Méz 
 

pH Aktív anyag [%] Sűrűség

 

Nyomás alatt álló tartály: hevítéskor fel

okoz. Ha orvosi segítségre van szükség legyen kéznél a termék flakonja vagy címkéje. Gyermekektől 

távol tartandó. Használat előtt olvassa el a címkét. 

egyéb gyújtó forrástól távol tartandó.

sem. Napfénytől védett helyen tartandó. Ne tegyük ki 50 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE-t

HÍGÍTÁS 

 

 
MANGIA POLVERE CERA D'API
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ANTISZTATIKUS PORTALANÍTÓ 
MÉHVIASSZAL - GÁZMENTES

Hatékony és hosszan tartó antisztatikus hatás

Méhviasszal dúsított formulája táplálja a fa 

felületeket 

Gázmentes - környezetbarát

Hatékony minden fajta fa felület portalanításában anélkül, hogy szétszórná azt a levegőben és hatékony az 

s színvonalú formulája méhviaszban gazdag, táplálja és védi a fa bútorok 

ugyanakkor megőrzi annak természetes szépségét. 

rméket puha rongyra és portalanítsuk a felületet.  

Sűrűség (g/ml) Nyomás (bar) Viszkozitás (cP)

10 ± 1 

hevítéskor felrobbanhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást 

okoz. Ha orvosi segítségre van szükség legyen kéznél a termék flakonja vagy címkéje. Gyermekektől 

távol tartandó. Használat előtt olvassa el a címkét. Melegtől, forró felületektől, szikrától, n

egyéb gyújtó forrástól távol tartandó. Dohányzás tilos. Ne szújra ki, vagy égesse el még használat után 

sem. Napfénytől védett helyen tartandó. Ne tegyük ki 50 °C/ 122 °F-nál magasabb hőmérsékletnek

t, METHYLISOTHIAZOLINONE–t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

MANGIA POLVERE CERA D'API

PORTALANÍTÓ 
GÁZMENTES 

Hatékony és hosszan tartó antisztatikus hatás 

Méhviasszal dúsított formulája táplálja a fa 

környezetbarát 

anélkül, hogy szétszórná azt a levegőben és hatékony az 

s színvonalú formulája méhviaszban gazdag, táplálja és védi a fa bútorok 

(cP) Összes szárazanyag[%] 

robbanhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást 

okoz. Ha orvosi segítségre van szükség legyen kéznél a termék flakonja vagy címkéje. Gyermekektől 

Melegtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és 

Dohányzás tilos. Ne szújra ki, vagy égesse el még használat után 

nál magasabb hőmérsékletnek.  

tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

MANGIA POLVERE CERA D'API 
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Kód Mére

486013 ml 300

 

 
 
 
 

MANGIA POLVERE CERA D'API 
 

CSOMAGOLÁS 
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et Menny. 

ml 300 12 

Raklap 

21x6=126 


