
64064 - UHU REMOVEDOR DE CALCÁRIO POWER FLACON 650 ML PT

REMOVEDOR DE CALCÁRIO POWER
O REMOVEDOR DE CALCÁRIO UHU É O DETERGENTE INDICADO PARA
ELIMINAR O CALCÁRIO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O removedor de calcário UHU é um detergente vaporizador
 concentrado e poderoso que remove de forma eficaz 100% do
 calcário. A sua fórmula especial em espuma permite uma ação
 específica para garantir a remoção completa do calcário, com
 um aroma fresco.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
O removedor de calcário UHU é indicado para chuveiros,
sanitas, bidés, banheiras, torneiras e outras instalações da casa
de banho. O removedor de calcário UHU também é indicado
para aplicar em cerâmica e porcelana.
Não utilize em mármore, pedras naturais, prata, ouro, cobre,
alumínio (por ex. aparelhos domésticos), latão, superfícies
lacadas ou pintadas, superfícies quentes ou danificadas,
aparelhos elétricos, vidro com serigrafia ou decoração em
areia.

PROPRIEDADES
- 100% de remoção de calcário 
- Cheiro fresco 
- Espuma ativa 
- Prevenção a longo prazo

APLICAÇÃO
Instruções de utilização: 
Vaporize diretamente na superfície afetada pelo calcário,
deixe atuar durante alguns segundos antes de limpar com
uma esponja húmida. Caso exista calcário incrustado, deixe o
produto atuar durante alguns minutos antes de o remover. Para
testar o produto, aplique uma pequena quantidade numa parte
escondida do equipamento.
Pontos a ter em conta:  Não deixar o produto atuar durante mais
de 5 minutos. Não utilize o produto juntamente com outros
detergentes que contenham lixívia.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Manter a embalagem na posição vertical, afastada da luz e do
calor.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições
nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso
produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.
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