
DEBLOCANT
TOALETE ȘI
CANALIZĂRI

DEBLOCANT PROFESIONAL
TECHNIK CYCLONE este un deblocant profesional
pe bază de acid sulfuric, special dezvoltat pentru
desfundarea toaletelor, canalizărilor, chiuvetelor, 
căzilor de baie, țevilor de ape reziduale, etc.

ATENȚIE
TECHNIK CYCLONE conține acid sulfuric și
reacționează violent în prezența apei,
degajând o cantitate mare de căldură. Citiți cu 
atenție indicațiile de utilizare.

Produsul nu este periculos pentru ceramică, 
plumb, cupru, sau PVC colorat, în măsura în care 
apa a fost eliminată înainte de aplicare. Poate
reacționa cu cromul, inoxul, emailul, rășinile
acrilice, suprafețele vopsite, aluminiul, marmura, 
pardoselile, sau PVC-ul alb. 

MOD DE UTILIZARE
Purtați întotdeauna mănuși și ochelari de protecție
înainte de a deschide sticla. Dopul este prevăzut cu un 
sistem de siguranță pentru copii, și se deschide prin
apăsare atunci când se deșurubează. Nu utilizați niciodată
deblocantul TECHNIK CYCLONE după un alt deblocant fără
a clăti cu grijă instalația în prealabil și fără a evacua apa
menajeră. Folosiți o pâlnie. Evacuați cât mai mult din apa
vizibilă din instalație înainte de a adăuga produsul, pentru
a evita riscul
de deformare a țevilor și a sifoanelor. 
Pentru desfundarea localizată și de dimensiuni reduse
(chiuvetă, cadă de baie): îndepărtați apa vizibilă cu un 
burete. Vărsați ¼ din bidon în orificiu cu ajutorul unei
pâlnii. (vărsați produsul în doze mici, așteptând câteva
minute înainte de fiecare doză pentru a evita reacțiile
acidului cu apele menajere). Așteptați o oră, iar apoi
turnați apă din abundență. 
Pentru desfundarea de mari dimensiuni și dificil de 
localizat (canalizare): îndepărtați cât mai multă apă și
vărsați 1-2 flacoane direct în conductă (pentru vasele WC 
adăugați 2 litri de apă direct după adăugarea produsului, 
pentru a-l împinge rapid în canalizare). Așteptați o oră, iar
apoi turnați apă din abundență.

INFORMAȚII LOGISTICE
Cod Articol: LIQ1911
Cod EAN: 5410539224924
Ambalare: 6 x 1925 g
Dimensiune: 270 x 90 mm
Greutate bruta: 1 L / 1925 g
Paletizare: 384 buc/palet

Producator:
S.A. REALCO
Louvain la Neuve, Belgia

Unic distribuitor:
S.C. ROMFRACHT S.R.L.
Str. Oxigenului 5, Cernica, Ilfov, Romania
Tel: +40.31.403.08.84 E-Mail: office@romfracht.com
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