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Ürün Bilgisi

Human Technology
PREMIUM 909  Araç İçi Temizleyici
TUNAP Human Technology® alerjik madde içermeyen 3'ü 1 arada aktif yoğun köpük temizleyici. Yoğun kirleri iz 
bırakmadan temizler. Plastik yüzeylerin orijinalliğini bozmaz. Hoş olmayan kokuları etkisiz hale getirir

Human Technology®:
B   Tüm maddeler NSF tarafından incelenmiştir.
B Toksiloji ifade belirtileri yoktur
B Solvent içermez.
B Sinir sistemine zarar veren n-hexane içermez.
B Herhangi bir alerjiye neden olabilecek parfüm ve renklendirici içermez.
B   *NSF Uluslararası, Halk Sağlığı ve Güvenliği Firması TM

Özellikler
B   Yoğun kirleri iz bırakmadan temizler
B   İdeal havalandırma özelliği ve yoğun böcek kirlerine karşı lekesiz mükemmel temizlik
B   Tekstil malzeme üzerinden yağ ve gres lekelerini güvenle temizler.
B   Zararlı parfüm yağlarından arındırılmıştır
B   Çok iyi malzeme uyumluluğu
B   Plastik yüzeylerin orijinalliğini bozmaz. (örneğin: gösterge paneli)

Uygulama
Ürün bilgisini dikkate alın. Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Temizlenecek olan parçalara 
püskürtünüz ve tesir etmesini bekleyiniz. Cam ve plastik gibi yüzeylerde temiz bir bez ile veya mikro 
elyaflı el bezi ile (TUNAP mavi mikro fiber bez G8 5848) silebilirsiniz. Gerekirse suyla durulama 
yapabilirsiniz.

Not
B  Eğer ürün gıda işleminde kullanılacak ise: Tüm gıda ürünleri ve paket malzemeleri kaldırılmalı veya 
uygulama öncesinde dikkat edilmelidir. 

Ürün Tanımı Contents Paket Ürün Kodu
Araç İçi Temizleyici 500 ml 12 adet MP90900500AB

Ek Aksesuar Paket Ürün Kodu
Micko fiber bez Plastik & Döşeme 1 adet G85847
Micko fiber bez cam temizleme 1 adet G85848




