CHẤT TẨY CROCODILE CHO
ĐƯỜNG RON GẠCH
CROCODILE GROUT CLEANER

CÔNG DỤNG
Dùng để vệ sinh dễ dàng và nhanh chóng đường ron bị bám bẩn
trong nhà tắm, nhà bếp và phòng ngủ mà không làm hư hại bề mặt
ron và gạch. Chất tẩy cho đường ron gạch chỉ nên sử dụng trên vật
liệu chịu axit như gạch đá tự nhiên, porcelain, ceramic và gạch tàu,...
Định mức sử dụng: 70 m2
It removes dirt cleanly and easily from baths, kitchens, and bedrooms
without harming the surfaces. The "Crocodile Grout Cleaner" Should
only be used on stoneware, porcelain, ceramic and baked clay, i.e. in
acid-resistant materials. Yield : 70 sqm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Sử dụng không cần pha loãng với nước.
Đổ trực tiếp lên đường ron với lượng vừa đủ để bao phủ.
Chờ 2-3 phút để dung dịch phát huy tác dụng.
Lau lại bằng chổi lau nhà hoặc vải ướt.
Nếu vết bẩn vẫn còn, tiến hành tẩy lại và chà bằng bàn chải. Sau đó
rửa lại bằng nước.

1. Use without diluting
2. Apply directly to the joints so that they are covered by the product.
3. Leave the product for a maximum of 2-3 minutes.
4. Remove with a mop or cloth and abundant water.
5. if the dirt persists, repeat the application and rub with a brush. follow
by rinsing.

ĐỀ PHÒNG
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Không được uống và không tiếp xúc trực tiếp
Đeo găng tay cao su khi sử dụng
Không bỏ ngoài môi trường
Không sử dụng với vật liệu không khán axit và luôn thử
trước ở khu vực nhỏ trước khi tẩy toàn bộ.
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•
•
•

Do not swallow and do not touch directly
Wear protectors before use
Do not leave in the nature
Do not use in non-acid resistance materials and always carry
out a small test before full application.
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