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Hydraulik Normatek ( NT
1026-0,5 )
Cena

13,48 zł

Dostępność
Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

NT 1026-0,5

Kod producenta

normatek NT 1026-0,5

Opis produktu
HYDRAULIK to bardzo mocny środek do udrażniania rur w płynie. Substancje aktywne w nim zawarte sprawiają, że jest on
wysoce skutecznym środkiem do udrażniania rur. Przeznaczony jest do użytku w rurach ściekowych, kanalizacyjnych i
odpływowych, które zostały zapchane tłuszczem, odpadami kuchennymi, papierem, włosami, plastrami opatrunkowymi,
ścierkami, czy nawet środkami higieny intymnej.
Płyn HYDRAULIK można używać w muszlach klozetowych, pisuarach, umywalkach, odpływach do szamb i wielu innych tego
typu obiektach. Środek może być stosowany również profilaktycznie przed pojawieniem się ewentualnych problemów.

Zalety:
łatwy w użyciu
bardzo wydajny
bio-degradowalny
wysoce skuteczny
działa błyskawicznie
Działanie produktu:
pozwala uniknąć potrzeby wzywania specjalistów oraz przeprowadzania kosztownych prac oczyszczających
wydłuża czas między czyszczeniami
niweluje nieprzyjemne zapachy

KARTA CHARAKTERYSTYKI
KARTA TECHNICZNA
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Sposób użycia:
Przy każdym użyciu należy mieć na sobie odpowiedni sprzęt ochronny (okulary ochronne, rękawice). Jeśli to możliwe
wcześniej, przed zastosowaniem preparatu, usuń wodę z odpływu rury. Bardzo ostrożnie wlej środek do zapchanego lub
zabrudzonego odpływu. Pozwól, aby HYDRAULIK działał przez kilka minut, po czym obficie zalej odpływ wodą - usuwając przy
tym wszelkie pozostałości produktu.
Nigdy nie stosuj HYDRAULIKA w połączeniu z innymi środkami. Preparatu nie należy rozcieńczać mieszając z wodą bądź
innymi chemikaliami.
UWAGA !
Środek nie nadaje się do stosowania z materiałami wrażliwymi na kwas, np. chrom, aluminium itd. Środek powoduje poważne
oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Produkt zawiera:
Kwas siarkowy (H2SO4)
Pojemność:
0,5l i 1 Litr
Film prezentujący szybkość i skuteczność działania naszego środka

Normatek
Normatek - Chemia techniczna i przemysłowa, odrdzewiacze, smary
miedziane, ceramiczne i środki antykorozyjne

NORMATEK Chemia Techniczna – to przedsiębiorstwo z 12 letnim
doświadczeniem w zakresie produkcji środków chemicznych do zastosowania
profesjonalnego. Jesteśmy obecni na rynku krajowym oraz rynkach
zagranicznych: Czechy, Litwa, Ukraina, Niemcy, Słowacja, Łotwa, Estonia,
Rumunia.
Nasze branże to:
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przemysł
motoryzacja
przetwórstwo tworzyw sztucznych
chemia obiektowa
Nasze produkty mają zastosowanie w procesach produkcji, utrzymania ruchu,
logistyce, serwisach.
Normatek z powodzeniem konkuruje na rynku ze znanymi markami
zagranicznych firm, dając możliwość naszym klientom produkt o bardzo
wysokiej jakości za przystępną cenę.
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