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A Cleanne egy magyar szabadalommal ellá-
tott magyar gyártású, természetes alapanya-
gokból előállított termékcsalád.

A mai rohanó világban megpróbálunk min-
dent megtenni az egészségünk érdekében. 
Odafigyelünk arra, hogy mit eszünk, moz-
gunk, sportolunk, méregtelenítünk, tisztán 
tartjuk a környezetünket.

De mi van akkor, ha pont az egészségünk 
megőrzése céljából végzett munka során 
mérgezzük magunkat?

Egyáltalán nem mindegy, hogy a tisztaságot 
hogyan teremtjük meg magunk körül!

Felmérések alapján a mai háztartásokban 
fertőtlenítésre és általános tisztításra használt 
szerek jelentős többsége egészség- és/vagy 
környezetkárosító anyagot tartalmaz.

Válasszon inkább természetes alapanyagú, 
egészségére és környezetére nem káros ter-
méket!

Üdvözöljük a Cleanne világában, ismerje 
meg jobban termékeinket!

Számunkra fontos, hogy figyeljünk a szű-
kebb és tágabb környezetünkre egyaránt.

Küldetéstudatunk középpontjában a termé-
szet és az ember megóvása áll, mindamellett, 
hogy élhető környezetet teremtünk magunk 
körül.

CLEANNE

magyar termék

környezetvédelem a fókuszban

tudatosság a takarításban is

gyermekeink jövője fontos számunkra

Cleanne- a takarítás új élménye!
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Cleanne termékek közös tulajdonsága

Magas hatásfokú tisztítószerként alkalmazhatóak bármely területen, felületen

Termékeink számos veszélyes kórokozóval elbánnak 

Összes termékünk mikrobiológiailag könnyen lebomló 

A Cleanne termékcsalád minden tagja sokoldalúan használható 

Használata alkalmával a tisztaság „jó illatát” érezhetjük 

Illatanyag-mentes, adalékanyag-mentes termékcsalád

Cleanne – Magas minőség elérhető áron
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Miért válasszon természetes tisztítószert?

A mindennapi tisztítás, takarítás során számos 
olyan tisztítószert használunk, amelyeknek ösz-
szetevői mérgezhetnek bennünket, belélegzéssel, 
bőrre- vagy szembe kerüléssel. 
A mindennapi használat során a termékekből ki-
párolgó vegyi anyagok bekerülhetnek a levegőbe, 
vagy rákerülhetnek különböző felületekre, és ezál-
tal a szervezetünkbe is.

Ilyen anyagok pl.: 1,4 diklór-benzon terpének, ben-
zol, sztirol, fenol, triklozán, sodium lauryl sulfate.

Érdemes utánanézni ezen alkotóelemek emberi 
szervezetre gyakorolt hatására.

SODIUM LAURYL SULFATE
A tisztítószerekben található anyagokkal reakció-
ba lépve rákkeltő nitrátok és dioxidok keletkezé-
séhez járulhat hozzá. 

Ismerősek ezek az ikonok?

ÉRDEKESSÉGEK:
1,4 diklór-benzon: egyes légfrissítőkben található, 
és szinte minden ember vérében megtalálható.

Terpének: tüdőkárosító hatású anyag.  Kölcsönha-
tásba léphet a levegőben lévő ózonnal és mérge-
ző anyagokat hozhat létre.

Benzol: humán rákkeltő anyag, növelheti a leuké-
mia és egyéb vérbetegségek kockázatát.

Sztirol: szintén rákkeltő, születési, fejlődési ren-
dellenességgel, termékenységi problémákkal 
hozható  összefüggésbe.

Fenol: még a szájvízben is előfordulhat.  Légző-
szervek, vérkeringés, szív, máj, vese és szem káro-
sodásának okozój lehet.

Triklozán: nem csak a baktériumokat öli meg, 
hanem kutatások szerint az emberi sejteket is.
Mára, a gyermekek idegrendszeri fejlődési zava-
rainak, 60-70%-ért a környezeti hatások tehetők 
felelőssé.

RIASZTÓ ÉS EGYBEN TÉNYSZERŰ ADAT:
Egy átlagos közép-európai ember vérében ma akár 
300-nál is több vegyi anyag jelenléte mutatható ki! 

MI LEHET A MEGOLDÁS?
Mi a Cleanne termékcsaládot javasoljuk! Ismerje meg termékeinket!

Maró hatású
anyag

Veszélyes 
anyag

Környezetre 
veszélyes
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GYERMEKBARÁT
TERMÉKEK
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Gyermekbarát mosogatószer

Nem mindegy mivel mosogat! 

Felhasználási terület: gyermekbarát mosogatószerünket ajánljuk a 
legkisebbek edényeinek tisztításához, mint például cumisüveg, tejtá-
roló edények, tápszertartó, etetőkanál, cumi.
Akkreditált tesztek alapján gombaölő és baktériumölő hatása van.

Használati útmutató: a megszokott módon mosogassa el gyerme-
ke étkészletét, cumisüvegét, játékát. Mosogatás után nem kell attól 
tartania, hogy bármilyen veszélyes vegyület a gyermeke szervezetébe 
kerül!  

Tudta?
Különösebben nagy erőkifejtés nélkül tisztíthat vele minden evőesz-
közt, edényt, tányért, játékot és egyéb babafelszerelést

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 0,5 liter
minőségét 24 hónapig megőrzi
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Játéktisztító és penészölő

A legkisebbek folyamatosan fedezik fel a körülöttük levő világot, látással,  érintés-
sel és szájba vételezés útján. A mindennapi játékok során viszont a játékok gyor-
san koszolódnak, a fürdőszobai legkedvesebb műanyag játékok pedig napok 
alatt penészesednek. Hogy ne kelljen azonnal megválnia gyermeke kedvenc 
játékaitól, használja rendszeresen a Cleanne Játéktisztító és penészölő termékét!

Felhasználási terület: általános felhasználásra készült az egyes felületek tisztítá-
sára, de hatékony lehet penészesedés vagy mohásodás ellen is. Akkreditált teszt 
alapján gombaölő és baktériumölő hatása van.

Használati útmutató: : erősen felrázzuk a flakont. Makacs szennyeződés esetén 
a tisztítandó felületet benedvesítjük, majd ráfújjuk a Cleanne termékét, hagyjuk 
néhány percig hatni, majd bő vízzel leöblítjük.

Tudta?
A hagyományos tisztítószerek elpusztítják ugyan a baktériumokat, de szájba 
kerülve, lenyelve, egészégre ártalmasak lehetnek, mely főleg a csecsemőknél 
és kisbabáknál fokozottan veszélyes. A Cleanne Játéktisztítója kizárólag termé-
szetes anyagokból áll, így használata során gyermeke nincs kitéve  a szájba vagy 
gyomorba jutás során felmerülő veszélyeknek.  

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 0,5 liter
kb 800 spriccelésre elegendő
minőségét 24 hónapig megőrzi
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JÁRMŰTISZTÍTÁS
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Autókárpit-tisztító

A férfiak általában imádják az autóikat és nagyon vigyáznak rá. Sok hölgy 
pedig még nevet is ad négykerekű útitársának. A külső csillogás mellett 
mindkét nem egy dologban egyetért: egy rendezett autó belsőben tel-
jesen más vezetési élmény várja a vezetőt és utasait egyaránt. Épp ezért 
nagyon bosszantóak tudnak lenni a kárpiton keletkező foltok. A vizes au-
tómosás, a folttisztítókkal  való napokig tartó hadakozásnak vége! 
Próbálja ki a Cleanne Autókárpit-tisztítóját és használja úgy autóját 
minden nap, mintha új lenne! 

Felhasználási terület: ajánljuk minden autókárpithoz általános felhaszná-
lásra. Akkreditált tesztek alapján gombaölő és baktériumölő hatása van.

Használati útmutató: erősen felrázzuk a flakont, és makacs szennyező-
dés esetén ráspriccelünk vizet, majd a tisztítószert, hagyjuk néhány percig 
hatni, majd letöröljük vizes szivaccsal.

Tudta?
Különösebben nagy erőkifejtés nélkül tisztíthat vele felületeket, ráadásul 
számos olyan szennyeződést is felold, amire eddig nem volt megoldás.

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 0,5 liter
kb 800 spriccelésre elegendő
minőségét 24 hónapig megőrzi
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Autósampon

Autója kívülről is csillogóan tisztává varázsolható, különösebb erőkifejtés 
nélkül a Cleanne Autósamponjával.
Mivel termékeink természetes anyagokból készültek, autóját akár a kertben 
is lemoshatja a természet károsítása nélkül! 

Felhasználási terület: általános felhasználásra készült termék. Használható 
minden típusú gépjármű általános tisztítására.
Akkreditált tesztek alapján gombaölő és baktériumölő hatása van. 

Használati útmutató: keverjen 5 liter vízhez egy kupaknyi Cleanne Autó-
sampont (erősebb szennyeződés esetén használjon több autósampont), és 
a szokásos módon mossa le autóját.  A mosás végeztével folyó vízzel mossa 
le az autót. 

Tudta?
A Cleanne autósampon 98,6 %-ban lebomlik, földre kerülve sem káros 
az élő környezetünkre, így akár a kertjében is lemoshatja autóját min-
denféle környezetkárosító hatás nélkül. 

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 0,5 liter
minőségét 24 hónapig megőrzi
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Cseppmentes üveg- és tükörtisztító

Felhasználási terület: ajánljuk minden üvegfelülethez, amit szeretne köny-
nyedén és gyorsan tisztítani. A termék alkoholmentes, mégis csepp- és folt-
mentesen tisztít. 

Használati útmutató: erősen felrázzuk a terméket. Makacs szennyeződés 
esetén a tisztítandó felületet benedvesítjük, majd ráfújjuk a Cleanne  Csepp-
mentes üveg- és tükörtisztítót, hagyjuk néhány percig hatni, majd ablakle-
húzóval vagy papírtörlővel szárazra töröljük.

Tudta?
A Cseppmentes üveg- és tükörtisztítóval könnyedén, különösebb erőki-
fejtés nélkül tisztíthatja meg üvegfelületeit.
Visszajelzések alapján az ablakfelületek lassabban koszolódnak a Clean-
ne használata után.

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 0,5 liter
kb 800 spriccelésre elegendő
minőségét 24 hónapig megőrzi
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Szélvédőmosó-koncentrátum

Felhasználási terület:  természetes hatékonyságú prémium termék, növé-
nyi hatóanyaggal. Alkoholt nem tartalmaz így kizárólag nulla fok felett hasz-
nálható. 

Használati útmutató: egy palack tartalma 3 liter szélvédőmosó folyadék 
előállítására elegendő, Rázza fel, majd keverje bele 2,5 liter vízbe, és töltse 
bele a gépjármű szélvédőmosó tartályába. 

Tudta?
Használat közben tisztít és finom filmréteget képez a szélvédő lassabb 
újraszennyeződése érdekében.

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 0,5 liter
minőségét 24 hónapig megőrzi
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Bogároldó és extra erős felülettisztító

Bogároldó Természetes hatékonyságú prémium termék, növényi ható-
anyaggal. 

Felhasználási terület: kifejezetten erős szennyeződések eltávolítására 
gyártva. Alkalmas a karosszériáról, üvegfelületekről, krómfelületekről való 
szennyeződések eltávolítására vagy akár a könnyűfém felni tisztítására is 
(olajszennyeződésekkel szemben is hatékony).

Használati útmutató: HASZNÁLAT ELŐTT ERŐSEN FELRÁZANDÓ. 
Permetezze közvetlenül a kezelendő felületre, majd 5 perc hatóidő letelte 
után öblítse le. Extra makacs szennyeződések esetén érdemes a kezelen-
dő felületet  a Cleanne használata előtt benedvesíteni.

Tudta?
Különösebben nagy erőkifejtés nélkül tisztíthat vele felületeket, ráadásul 
számos olyan szennyeződést is felold, amire eddig nem volt megoldás.

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 0,5 liter
kb 800 spriccelésre elegendő
minőségét 24 hónapig megőrzi
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Yachttisztító

Felhasználási terület: a Cleanne Yachttisztítója kiválóan alkalmas minden 
típusú hajó, yacht tisztítására. Használható a hajótesten és a fedélzeten egy-
aránt.

Használati útmutató: használat előtt a terméket felrázandó. Tegyen egy ku-
paknyi (cca. 10 ml) Cleanne tisztítószert 5 liter vízhez és használja a tisztítan-
dó felületen. Makacs szennyeződés esetén használja hígítatlanul.

Tudta?
A Cleanne természetes tisztítószere élővízbe kerülve nem károsítja a 
természetet, így a környezet károsítása nélkül lehet tökéletesen tiszta 
hajója.

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 1 liter
minőségét 24 hónapig megőrzi
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HÁZTARTÁSI
TISZTÍTÓSZEREK
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Általános felülettisztító

Felhasználási terület: általános felhasználásra készült az egyes felületek 
tisztítására, de hatékony lehet penészesedés vagy mohásodás ellen is. 
Akkreditált teszt alapján gombaölő és baktériumölő hatása van.
Széles körben alkalmazható termék. Alkalmas a konyhapult, asz-
tal, bútorok tisztítására, de ajánljuk hűtőszekrény takarításhoz, kony-
hai munkalap tisztán tartására, asztalok, székek általános áttörlésére, 
ajtó- és ablakkeret tisztításához. .

Használati útmutató: erősen felrázzuk a terméket, makacs szennye-
ződés esetén  a felületet előre benedvesíthetjük. A felvitt tisztítószert, 
hagyjuk néhány percig hatni, majd letöröljük vizes szivaccsal.

Tudta?
Különösebben nagy erőkifejtés nélkül tisztíthat vele felületeket, ráadásul 
számos olyan szennyeződést is felold, amire eddig nem volt megoldás.

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 0,5 liter
kb 800 spriccelésre elegendő
minőségét 24 hónapig megőrzi
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Cseppmentes mosogatószer

Nem mindegy mivel mosogatja edényeit! A mindennapi mosogatás so-
rán a legtöbb ember felületaktív mosogatószereket használ edényei, 
poharai tisztítására. Ezek a mosogatószerek számtalan egészségre és kör-
nyezetre is káros anyagot tartalmaznak! Teljesen átöblíteni egy edényt 
rengeteg vízzel és idővel járna, az edényeken maradó vegyi anyagok 
szervezetünkbe kerülve mérgező hatásúak lehetnek. A legtöbb termék 
irritatív, mely bőrre kerülve fejti ki káros hatását, szárítva és megviselve 
a kezünket.

A megoldás a Cleanne cseppmentes mosogatószere, mely 98,6%-ban 
lebomlik és kizárólag természetes hatóanyagokat tartalmaz. Emellett 
könnyedén tisztíthatja edényeit, a legmakacsabb szennyeződések is eltá-
volíthatóak vele. Felhasználói visszajelzések alapján a régi, lerakódott szeny-
nyeződésekkel is megbirkózik, mialatt kezéhez kíméletes és nem károsítja 
a környezetet.  Használata során az edények, poharak cseppmentesen szá-
radnak! Az emésztőrendszerbe kerülve nem okoz semmilyen károsodást.

Tudta?
Különösebben nagy erőkifejtés nélkül tisztíthat vele felületeket, ráadásul 
számos olyan szennyeződést is felold, amire eddig nem volt megoldás.

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 0,5 liter
kb 800 spriccelésre elegendő
minőségét 24 hónapig megőrzi
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Cseppmentes ablaktisztító

Felhasználási terület: ajánljuk minden üvegfelülethez, amit szeretne köny-
nyedén és gyorsan tisztítani. A termék alkoholmentes, mégis csepp- és folt-
mentesen tisztít. Tv képernyő tisztítására is használható. 

Használati útmutató: erősen felrázzuk a terméket. Makacs szennyeződés 
esetén a tisztítandó felületet benedvesítjük, majd ráfújjuk a Cleanne Ablak-
tisztítót, hagyjuk néhány percig hatni, majd ablaklehúzóval vagy papírtörlő-
vel szárazra töröljük.

Tudta?
Az ablaktisztítóval könnyedén, különösebb erőkifejtés nélkül tisz-
títhatja meg üvegfelületeit. Visszajelzések alapján az ablakfelületek 
lassabban koszolódnak a Cleanne használata után.

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 0,5 liter
kb 800 spriccelésre elegendő
minőségét 24 hónapig megőrzi
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Zsíroldó

Felhasználási terület: hatékony a makacs zsírfoltokkal szemben. Hasz-
nálható kerámialapos, inox és egyéb felületű főzőlap és tűzhely tisztítá-
sára. Alkalmas minden olyan felület tisztítására, ahol zsíros szennyező-
dés található.

Használati útmutató: használat előtt felrázandó!  Makacs szennyeződés 
esetén nedvesítse be a felületet, majd fújja rá a Cleanne extra erős Zsí-
roldót! Hagyja állni néhány percig majd szivaccsal törölje le. Ha szüksé-
ges ismételje meg. 

Tudta?
A Zsíroldó alkalmazása közben nem szükséges semmilyen védőfelsze-
relést viselnie (pl. gumikesztyű, arcmaszk), belélegzése nem okoz sem-
milyen károsodást. 

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 0,5 liter
kb 800 spriccelésre elegendő
minőségét 24 hónapig megőrzi
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Univerzális padlótisztító

A Cleanne Padlótisztítója tökéletesen tisztít - vásárlói visszajelzések alap-
ján fehéríti a fugát - viszont a száradás során nem szabadulnak fel káros 
anyagok, így teljesen biztonságosan használható kisgyermekes házban, 
vagy háziállatok mellett is. 

Felhasználási terület: általános felhasználásra készült minden felületű 
padló tisztítására. 

Használati útmutató: felrázás után a megszokott módon adagoljuk a 
felmosóvízhez és mossuk fel az érintett területet. Használható minden 
padlófelületen, melynek nem árt a víz (kő, parketta, hajópadló, linole-
um...). Visszajelzések alapján nagyobb koncentrátumban világosítja a 
már elszínesedett fúgát. 

Tudta?
Hagyományos tisztítószerek akár 1 méter magasan a felmosás után még 
kipárologhatnak, ezzel veszélyeztethetik a totyogó gyermekek és háziál-
lataink egészségét.  

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 1 liter
minőségét 24 hónapig megőrzi
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Szőnyeg- és kárpittisztító

Felhasználási terület: felejtse el a makacs foltokat és válasszon természetes 
tisztítószert a kárpitok és szőnyegek tisztítására is. A Cleanne kárpittisztítója 
könnyedén bánik el a kárpitokra, szőnyegekre került makacs foltokkal is.
Használata nem irritálja a nyálkahártyát, nem károsítja a bőrt, nincs vegysze-
res kipárolgása, így kisgyermekes családok vagy háziállatokkal rendelkezők 
számára is ideális választás.
Akkreditált tesztek alapján gombaölő és baktériumölő hatása van.
 
Használati útmutató: rázzuk fel a flakont, majd az előre benedvesített kár-
pitfelületre egyenletesen vigyük fel. Hagyjuk megszáradni, a száradással 
együtt a folt is eltűnik. Makacs foltok esetén ismételjük meg a folyamatot. 
Használható szőnyeg és kárpit tisztítására, továbbá nem fa anyagú bútoro-
kon. 

Tudta?
Különösebben nagy erőkifejtés nélkül tisztíthat vele felületeket, ráadásul 
számos olyan szennyeződést is felold, amire eddig nem volt megoldás.

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 0,5 liter
kb 800 spriccelésre elegendő
minőségét 24 hónapig megőrzi
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Vízkőoldó

Felhasználási terület: a makacs vízkővel szennyezett felületek hatékony 
ellenszere. Ajánljuk minden olyan felületre, ami vízköves.
A termék erőssége miatt fokozottan ügyeljünk a krómozott felületekre. 
Kényesebb felületeknél érdemes tesztelni, hogy a termék ne marja meg!

Használati útmutató: használat előtt a felületet érdemes benedvesíte-
ni, a Vízkőoldót ráfújni, majd azonnal szárazra törölni az érintett terüle-
tet. Ne hagyja állni a felületen!

Tudta?
A fürdőszobai tükrökön megtelepedő vízkőtől nagyon nehéz megsza-
badulni. Használja a Cleanne vízkőoldóját és hatékonyan veheti fel a 
harcot a vízkővel, sőt a vásárlói visszajelzéseink alapján, lassabban vízkö-
vesedik újra a felület. 

Főbb jellemzők:
ipari hatékonyságú
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 0,5 liter
kb 800 spriccelésre elegendő
minőségét 24 hónapig megőrzi
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Toalett olaj- és illatosító

Felhasználási terület: mindennapi használatra javasoljuk. Permetezze a to-
alettbe öblítés után. Nem igényel további öblítést. Segít tisztán és illatosan 
tartani a WC kagylót természetesen.  

Használati útmutató:  használat előtt rázza fel és közvetlenül a WC-be per-
metezze.

Tudta?
Mindennapi használat esetén védőréteget képez a fajanszon és folya-
matos használat mellett a vízkő lerakódásokat is eltünteti. 

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 0,5 liter
kb 800 spriccelésre elegendő
minőségét 24 hónapig megőrzi
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Alom- és istállótisztító

Felhasználási terület: az állatok élőhelyének és/vagy lakókörnyezetének, 
általános használati területének tisztítására. Akkreditált teszt alapján gom-
baölő és baktériumölő hatása van. 
 
Használati útmutató:  használat előtt rázza fel a flakont, majd permetezze 
a tisztítani kívánt felületre. Hagyja megszáradni. Igény esetén lemosható, de 
lemosás nélkül is használható a tisztított felület.

Tudta?
Nagyon sok állt ugyanúgy allergiás és rákos megbetegedésektől szen-
ved, mint az emberek. Ezek egyik okozója a vegyszerek.
A Cleanne termékek használatával nem teszi ki kedvenceit a vegyszerek 
káros hatásainak. 

Főbb jellemzők:
nem veszélyes keverék
növényi hatóanyagú
biológiailag lebomlik
nem irritatív
környezetbarát és emberbarát
tárolása 0-50 fok között
kiszerelés: 1 liter
kb 1600 fújásra elegendő
minőségét 24 hónapig megőrzi
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