
Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456 

Zastoupení pro ČR a Slovensko:
Tel.: +420 312 690 385 

e-mail: 

 
 
 
 

 
 

Název výrobku:  BRAVO odstraňovač
 
Aplikace: 
BRAVO odstraňovač usazenin z kamene
špínu, barvy a rez. NEPOUŽÍVAT
povrchy, měď a mosaz. 
 Upozornění: Držte mimo dosahu dětí. Vyhněte se kontaktu s
použijte pouze v dobře větraných prostorech.
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návod k použití:  Přípravek se ředí vodou. Pro 
účinné čištění: 50 až 100gr na 1l vody.
Při teplotě od 18 do  25oC v originálním balení je minimální
měsíců.  
 
Objem balení: 750ml. 
 
Životnost skladování: Při teplotě od 18
skladovatelnosti 24 měsíců. 
 
Bezpečnostní předpisy: Před použitím prostudujte pozorně bezpečnostní list a řiďte se pokyny 
uvedenými na obalu.  
 

via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456 
e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it 

ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd
Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387 

 info@boudacommercio.cz – www.boudacommercio.cz 

TECHNICKÝ LIST 

odstraňovač usazenin z kamene

ňovač usazenin z kamene je vysoce účinný čistič na bázi kyseliny
EPOUŽÍVAT na mramor, leštění kámen, malovanou keramiku, galvanizované 

Držte mimo dosahu dětí. Vyhněte se kontaktu s očima a kůží.
dobře větraných prostorech. 

Přípravek se ředí vodou. Pro každodenní čištění: 10 až 30gr na 1l vody
účinné čištění: 50 až 100gr na 1l vody. 

originálním balení je minimální garantovaná doba skladovatelnosti 
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