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    LTP MULTICLEAN 

Koruma Sonrası Bakım 

MUTFAK VE BANYOLAR İÇİN İDEAL 

Sırlı seramik, sırlı veya sırsız porselen, sıhhi tesisat, 

krom, cam, laminat ve paslanmaz çelikten yağ ve kireçi 

söker, çıkarır. 

Yeni formülasyonu kireçlenmeyi önlemeye yardımcı 

olur. Yüzeylerin buğulanma eğilimini azaltır. 

Mutfak ve banyo yüzeylerine spreyleyin ve silin. 

LTP Multiclean’ın benzersiz formülü aynı anda yağlar 

ve kireçleri çözer.  Yağları, kirleri ve kireç kalıntılarını 

temizler ve yeni kireç birikimini önler. Sırlı seramik, sırlı 

veya sırsız porselen, sıhhi tesisat, banyo, duş, tuvalet, 

krom, cam, laminat ve paslanmaz çeliklerde kullanın. 

 Kullanım Talimatları  

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine 

bakınız. 

Kullanmadan önce çalkalayınız. Dik tutun ve yüzeyden 

20 cm uzaktan püskürtün. Temiz ve nemli bir bezle 

silin, durulayın ve kurumaya bırakın. İnatçı lekeler için 

sorunlu bölgelere doğrudan uygulanır ve çalkalamadan 

ve durulamadan önce 15-20 dakika bekletin. 

 Notlar  

Kireç sökücü ve inhibitör içerir. Yüzeylerin buğulanma 

eğilimini azaltır. Hem ev hem de ticari mutfaklar ve 

banyolar için uygundur. 

Korumalı yüzeylerde kullanıma uygun değildir. 

 

ÖNEMLİ: GIDA KURULUMLARI. Doğrudan gıda 

temasına maruz kalan ekipman ve yüzeyler, bu ürünle 

temizlendikten sonra suyla iyice durulamalıdır. 

Kullanım sırasında yiyecek ile bulaşmasından kaçının. 

Gıda işleme veya gıda depolama alanında saklamayın. 

Içerir:% 5'ten az Noniyonik, Katyonik, EDTA ve orada 

tuzlar, Parfüm. 

Malzemeler: www.ltp-online.co.uk/dr 

 

 

 

 

 Saklama Önerileri 

Serin, kuru bir yerde saklayın. Raf ömrü 5 yıla kadar..  

 Sağlık & Güvenlik 

Ciddi göz tahrişine neden olur. 

Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ürün konteynerine veya 

etikete sahip olun. Kullandıktan sonra kirlenmiş cildi 

iyice yıkayın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile 

birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve çıkarması 

kolaysa kontak lensleri çıkarın. Kirlenme belirtisi 

kalmayana kadar durulamaya devam edin. Tıbbi 

tavsiye / yardım alın. 

Kapalı kapta saklayın. İçeriği atın / 

yerel düzenlemelere uygun olarak konteyner.. 

  UYARI 

 

              1272/2008 (EC) uyarınca etiketlenmiştir.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. 

Malzeme, yerel koşulları ve tedavi edilecek 

yüzeyleri dikkate alacak şekilde 

kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze 

çarpmayan bir alanda denenmelidir.   

 

 

 

 

 


