
200mlDUNG TÍCH

SỐ LƯỢNG 24

THI CÔNG NHANH

tạo ra các giải pháp lâu dài

ĐẶC TÍNH

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

BÌNH XỊT
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ĐÓNG GÓI

Thẩm thấu trực tiếp lên bề mặt và nhanh chóng hòa tan cặn dính từ bề mặt kính 
và sơn. Một giải pháp dễ dàng để loại bỏ nhãn dán cửa sổ, dư lượng từ băng dính, 
bút đánh dấu, bút màu, son môi, các bộ phận kim loại, động cơ, công cụ, máy in 
và bê tông và những thứ khác. An toàn để sử dụng trên tất cả các bề mặt ô tô, 
kim loại, sơn, cản xe, nhựa và cửa sổ kính. Không làm hỏng sơn ô tô. Có thể được 
sử dụng để làm sạch các dư lượng gây phiền nhiễu từ nhãn dính. Bình xịt có thể 
cho phép ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng. Hoạt động trên nhiều bề mặt và có 
mùi hương cam quýt dễ chịu. Nó cũng không chứa bất kỳ chất đẩy CFC nào, không 
làm hỏng sơn hoặc nhựa và có thể được áp dụng cho các khu vực lớn hơn trong 
thời gian tối thiểu.

An toàn để sử dụng trên cửa sổ, da, nhựa vinyl, vải, thân xe, bề mặt sơn, dụng cụ, 
nhựa, kim loại và gỗ.

C104
LABEL & STICKER
REMOVER

Chiết xuất dầu cam tự nhiên được phát triển để loại bỏ 

nhãn dán và trả lại bề mặt đẹp. Nó cũng có thể được sử 

dụng như chất tẩy nhờn tối ưu vì khả năng giải quyết vượt 

trội của nó.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hóa chất gốc                                 : Chiết xuất từ cam, quýt

Hình thức                                       : Chất lỏng

Khối lượng riêng                           : 0,78 g/cm

Mùi       : Cam, quýt

Điểm sáng                                     : 24°C
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Màu sắc                                         : Rõ ràng sang màu vàng

Điểm sôi                                        : Không áp dụng

VÀ DỄ SỬ DỤNG

AN TOÀN
KHI SỬ DỤNG

MÙI CAM QUÝT
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