INOXI CLEAN
RESTORE
renovuje povrchy z nerezu, hliníku a mědi

INOXI CLEAN
RESTORE
Bude jako nový!
Chraňte svůj majetek pravidelnou údržbou.
Odstraňte stopy rzi, nečistoty a mapy po chemickém
čištění z nerezové oceli, hliníku nebo mědi snadno a
rychle přípravkem InoxiClean Restore. Prostředek
aplikujte, nechte 5 minut působit, vyčistěte netkanou
textilií a opláchněte. Povrch bude vypadat jako nový.
InoxiClean čistí do hloubky a umožňuje tedy rychle
odstranit nečistoty z pórů povrchové vrstvy, aniž by
narušil ochrannou vrstvu oxidů na povrchu
korozivzdorné oceli. Kyselý déšť, saze, jemný prach a
další nepříznivé vlivy prostředí působí na povrch
nerezové oceli a zbavují ji lesku. InoxiClean Restore
odstraní korozi, nečistoty i olej a během chvíle navrátí
materiálu původní vzhled.
Kromě toho InoxiClean Restore poskytuje ochrannou
vrstvu, odpuzující vodu a nečistoty a chrání tak povrch
před novými nečistotami a korozí po delší dobu.

PŘED

InoxiClean Restore je 100% biologicky odbouratelný
výrobek a není proto škodlivý pro člověka ani pro
životní prostředí. Je také vhodný pro čištění techniky
používané v potravinářském průmyslu.

Výhody
Odstraňuje rez a nečistoty rychle a bezpečně
Vrací nerezové oceli původní lesk a vzhled
Je 100% biologicky odbouratelný

Příklady použití
průmyslové kuchyně
bazény
obnova fasád
městský mobiliář
zahradní nábytek
nádoby na potraviny
průmyslové pekárny
údržba strojů
ráfky a výfukové systémy vozidel

PO

Použití
1. Na povrch, který chcete zrenovovat,
nastříkejte přípravek InoxiClean Restore.
Nechte cca 5 minut působit.

2. Pomocí archu bílé netkané textilie povrch
vyčistěte (přiměřeným přítlakem).

3. Přípravek odstraňte vlhkým hadrem a
následně vytřete do sucha čistým hadrem.

Sada INOXI CLEAN RESTORE
Se základní sadou InoxiClean Restore máte vše potřebné
pro čištění povrchů pohodlně ihned po ruce.

Č. výrobku
CRICRESET

Sada InoxiClean Restore
Sada obsahuje
InoxiClean Restore 500 ml
Arch netkané textilie 140 x 100 mm
Držák na archy netkané textilie
Utěrka z mikrovlákna – extra fine
Utěrka z mikrovlákna – fine
Pár rukavic

Množství
1
8
1
1
1
3

Č. výrobku (pro objednání jednotlivých položek)
CRICRE500
CRT00140100
CRHG12080
CRICMVXF400400
CRICMVF400400
-

Prostředek InoxiClean je možné objednat samostatně také v 5l balení
pod č. výrobku CRICRE5000.
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