
Domestos  
Professional 
Grout Cleaner

Drain Grout Cleaner  
Preparat do usuwania pleśni

Opis produktu

Cechy
•  skuteczne usuwanie pleśni

szybkie działanie, dzięki specjalnej formule na bazie chloru
zagęszczona konsystencja zapewnia dłuższe przyleganie produktu do
powierzchni
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Pro Formula 
Idealnie czyste środowisko pracy jest podstawą dla klientów z wieloletnim
doświadczeniem. To właśnie z tego doświadczenia zrodziła się linia produktów
Pro Formula.
Pro Formula to linia produktów, które łączą w sobie profesjonalizm
z dobrze znaną, zaufaną marką. Posiadamy pełną gamę produktów pozwalających
na utrzymanie czystości w wielu obszarach. W zależności od potrzeb Klientów
produkty Cif i Domestos występują w postaci produktów gotowych do użycia i
koncentratu. Produkty z linii Pro Formula są również dostosowane
do bezpiecznego czyszczenia oraz dezynfekowania kuchni oraz miejsc
przygotowywania posiłków.
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Domestos Grout Cleaner to produkt w postaci żelu, przeznaczony do
usuwania pleśni z fug i innych powierzchni. Formuła preparatu oparta
na chlorze, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia pleśniowe,
jednocześnie eliminując bakterie. Domestos Grout Cleaner dzięki
żelowej konsystencji, skutecznie przylega do pionowych powierzchni.

prosty w zastosowaniu, skuteczny i wydajny
niewielkie, poręczne opakowanie



Produkt Opakowane Numer SKU

Domestos Professional  Drain Cleaner 6x750ml 100877845  

Wygląd pH Zapach

żółtawa ciecz >12 chlorowy

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio 
wentylowanych pomieszczeniach

Zastosowanie
Czyszczenie pleśni 

Sposób użycia

UWAGA: Produktu Domestos Grout Cleaner nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie wody oraz alkaliów. Nie
używać na powierzchniach drewnianych, emaliowanych, metalu, aluminium, kolorowych spoinach, winylu, linoleum,
tkaninach, skórze, miedzi, mosiądzu.

Domestos Professional Grout Cleaner

Okres trwałości
12 miesiący od daty produkcji (na opakowaniu)

www.proformula.com

Przed zastosowaniem produktu mocno wstrząsnąć butelka. Następnie nanieść go na powierzchnie i pozostawić na 5 minut,
do zadziałania. Jeśli to konieczne, wyszorować powierzchnie nierysująca szczotka. Spłukać ja dokładnie woda.


