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Suojaa kiinnipalamiselta.
Helpottaa puhdistamista.

• Irrottaa itsepintaisen lian

• Hoitaa, suojaa ja kiillottaa 

• Soveltuu myös 

    induktioliesille  

Keraamisen liesitason puhdistusneste
Vårdande rengöringsemulsion för 

keramiska spisytor
Erinomainen teho sekä tehokas hoito: Dr. Beckmann 
keraamisen liesitason puhdistusneste puhdistaa arvokkaan 
keraamisen liesitasonne entistä perusteellisemmin ja 
suojaavammin. Jokaisen puhdistuksen yhteydessä saa 
liesitasonne uuden lisäsuojan, joka estää ylikiehuneen ruoan 
kiinnipalamisen. Lisäsuojan ansiosta tahrojen poistaminen 
on helppoa seuraavalla puhdistuskerralla. Hienojakoinen 
koostumus antaa liesitasollenne kestävän ja syvän kiillon.

Dr. Beckmann vårdande rengöringsemulsion rengör den 
keramiska spisytan grundligt och ger den ett tilläggsskydd 
som förhindrar vidbränning och underlättar rengöringen vid 
nästa tillfälle.

Käyttö / Användning 

RAVISTA HYVIN ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ. Poista karsta lastalla. 
Suihkauta hieman nestettä liesitasolle ja puhdista kostealla liinalla. 
Viimeistele kostealla puhtaalla liinalla. Kuivaa pinta talouspaperilla.

OMSKAKAS VÄL FÖRE VARJE ANVÄNDNING. Avlägsna vidbrända 
rester med en spatel. Stänk några droppar på ytan. Rengör med fuktig 
duk. Torka av med fuktad ren duk. Torka torrt med hushållspapper.

Keraamisen liesitason puhdistusneste
Rengöringsemulsion för keramiska spisytor

Varoitus! Ärsyttää voimakkaasti 
silmiä. Säilytä lasten ulottu- 
mattomissa. JOS KEMIKAALIA 
JOUTUU SILMIIN: Huuhdo 
huolellisesti vedellä usean 
minuutin ajan. Poista 
piilolinssit, jos sen voi 
tehdä helposti. Jatka 
huuhtomista. Jos silmä-ärsytys 
jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Sisältää 
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-me- 
thyl-2H-isothiazol-3-one. Voi aiheuttaa 
allergisen reaktion.

Varning! Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt 
för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten 
i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 
Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol- 
3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Sisältö: Alle 5 % ionittomat pinta-aktiiviset aineet. Benzisothiazo- 
linone, Methylisothiazolinone. 

Innehåll: Mindre än 5 % nonjoniska tensider. Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
Ympäristötiedote: Tensideistä 99 % biologisesti hajoavia, ihoystävällisyys on kliinisesti testattu.

Miljöinfo: Tensiderna till 99 % biologiskt nedbrytbara, hudvänligheten är kliniskt testad.

Kochfeld
500539/1605

CERAN® merkki 
takaa maailman- 
laajuisesti johta- 
van liesitasojen 
valmistajan 
SCHOTT: in 
suosituksen.
CERAN® märket 
försäkrar rekom- 
mendationen av 
SCHOTT, den 
världsledande 
tillverkaren av 
keramiska spisytor.

Valmistaja / Tillverkare:                                                           Kurt-Schumacher-Ring 15-17, D-63329 Egelsbach, www.delta-pronatura.de, 
Tel. +49 (0) 6103 4045-0

Maahantuoja/Importör: Oy Piresma AB, Kattilalaaksontie 1, 02330 Espoo, Puh/Tel: 09-4390 200, www.piresma.fi, http://�.dr-beckmann.com

  
 

 

 

 
  

250 ml Flasche
z.B. PreWash Bürste, Intensiv Entkalker, Wama

68 mm 68 mm

128 mm
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