Płyn do mycia szyb CleanPRO 5 litrów
kod produktu: 404944
kategoria: Kategorie produktów > Materiały eksploatacyjne > Środki czystości > Szyby i lustra

Producent: Clean
Cena netto: 30,00 zł
Cena brutto: 36,90 zł

Niepozostawiający smug środek do czyszczenia szyb i luster
w kanistrze
Objętość: 5 litów
Konsystencja: płynna
Przyjemny zapach
Przeznaczony do okien, luster, witryn sklepowych i innych szklanych powierzchni, a także
płytek ceramicznych, powierzchni chromowanych, stali nierdzewnej, glazury i szyb
samochodowych
Nie pozostawia smug i zacieków

Płyn do mycia szyb CleanPRO należy do profesjonalnych produktów do sprzątania pozwalających
łatwo i tanio utrzymywać najwyższy poziom higieny przy niewielkim nakładzie pracy. Stworzona
z myślą o czyszczeniu dużych szklanych powierzchni oraz luster formuła tego detergentu cechuje
się wyjątkową skutecznością i bez najmniejszego problemu usuwa brud, nie pozostawiając przy
tym po sobie smug ani jakichkolwiek innych zacieków. Sprawia to, że myte przy pomocy
należącej do chemii gospodarczej substancji CleanPRO szklane tafle już po pierwszym myciu
pozostają krystalicznie czyste i nie wymagają dodatkowych poprawek, co przyczynia się do
oszczędności czasu i zużywanych materiałów eksploatacyjnych. Duży pięciolitrowy kanister
wystarcza na długi czas, świetnie sprawdzając się dzięki swojej wszechstronności pozwalającej
na mycie płytek ceramicznych, powierzchni chromowanych, stali nierdzewnej, glazury i szyb
samochodowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak publiczne toalety, restauracje
i sklepy w centrach handlowych.
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Zalety pięciolitrowego płynu do mycia szyb CleanPRO
Przyjemny zapach
Wysoka wydajność
Duża ilość płynu wystarczająca na długi czas
Niepozostawiająca smug formuła

Odbiorcy profesjonalnego środka do czyszczenia szkła w kanistrze
Hotele
Domy
Restauracje
Sklepy
Galerie handlowe

CleanPRO oferuje szeroką gamę produktów do profesjonalnego
czyszczenia pomieszczeń

Wykorzystująca najwyższej jakości materiały do tworzenia wyspecjalizowanych produktów,
projektowanych specjalnie z myślą o profesjonalnych firmach sprzątających, należąca do
działającej w Polsce i poza jej granicami Grupy Impel, marka CleanPRO znana jest z
pozwalających zachować nieskazitelną czystość w każdych warunkach materiałów
eksploatacyjnych, detergentów oraz środków ochrony osobistej. Co przy tym istotne,
przeznaczona nie tylko do łazienek, ale też do kuchni i wszelkiego rodzaju powierzchni w
domach, hotelach, magazynach i zakładach przemysłowych, chemia gospodarcza, jest doskonale
uzupełniana przez bogaty asortyment akcesoriów i sprzętu do sprzątania, wśród którego na
szczególne wyróżnienie zasługują liczne modele wózków do sprzątania, mopów, ścierek, gąbek
oraz rękawic.
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