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The most efficient and safe

Removes
rust and paint
stainsmetallipinnoilta.
from plastic and metal surfaces.
Poistaa
ja
muovi-,
Poistaa ruosteruosteja maalitahrat
maalitahrat
muovi-,
metallipinnoilta.
Removesaineet
organickaikilta
substances
from all inorganic
surfaces.
Poistaa
epäorgaanisilta
pinnoilta.
Poistaa orgaaniset
orgaaniset
aineet
kaikilta
epäorgaanisilta
pinnoilta.
Multi-functional,
safely e.g.
coffee thermoses, food burnt to
Monikäyttöinen,
puhdistaa
turvallisesti
mm.kahvitermarit,
Monikäyttöinen,
puhdistaa cleans
turvallisesti
mm.kahvitermarit,
a frazzleruoan
from saucepans
frying pans.
pohjaan
kattiloista
ja
pohjaan palaneen
palaneen
ruoan
kattiloistaand
ja paistinpannuista.
paistinpannuista.
THERMOLUX
drain opener
not damage
nature. It is a natural
THERMOLUX
viemärinavaaja
on
luontoa
vahingoittamaton
THERMOLUX
viemärinavaaja
ondoes
luontoa
vahingoittamaton
product,
a pure base
that joka
neutralizes
acidic compounds
in nature,
luonnontuote,
puhdas
emäs,
luonnossa
luonnontuote,
puhdas
emäs,
joka neutraloi
neutraloi
luonnossa
without taxing
it. THERMOLUX
is approximately
100% sodium hydroxide,
olevia
yhdisteitä,
luontoa
kuormittamatta.
olevia happamia
happamia
yhdisteitä,
luontoa
kuormittamatta.
prepared
electrolytically
from sodium chloride
(food salt).
THERMOLUX
on
natriumhydroksidia
joka
THERMOLUX
on n.100%
n.100%
natriumhydroksidia
joka valmistetaan
valmistetaan
elektrolyyttisesti
elektrolyyttisesti natriumkloridista
natriumkloridista (ruokasuola).
(ruokasuola).
THERMOLUX drain opener-product
THERMOLUX
THERMOLUX Viemärinavaus-tuotetta
Viemärinavaus-tuotetta
is sold
in all well-equipped
myyvät
varustetut
myyvät kaikki
kaikki hyvin
hyvin
varustetut
stores in Finland.
liikkeet
liikkeet Suomessa.
Suomessa.

Drain opener
Manufacturer:

Finland,
Vantaa
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11 B
02920
Finland,
Vantaa
Koskelonkuja
B 46,
46,
02920 Espoo
Espoo
Finland,
Finland, Vantaa
Vantaa
Puh./Tel.
+358
Puh./Tel.
+358
(0)45
323 2077
2077
Puh./Tel.
(0)45
323
2077
Puh./Tel. +358
+358
(0)45
323(0)45
2077323
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eero.ruohomaki@wisebusiness.fi
eero.ruohomaki@wisebusiness.fi
eero.ruohomaki@wisebusiness.fi
www.wisebusiness.fi
www.wisebusiness.fi
www.wisebusiness.fi
www.wisebusiness.fi
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Noputkistoja
damage to (valurautaa,
piping
(cast iron,
steel,kumia
rubber tai
or plastics).
Ei
terästä,
muovia).
Ei vahingoita
vahingoita
putkistoja
(valurautaa,
terästä,
kumia
tai
muovia).

Decomposes w

and removes
odours from drains
Desinfioi
poistaa
viemäreistä.
Desinfioi ja
ja Disinfects
poistaa hajut
hajut
viemäreistä.

Decomposes w
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Effectively
opens even
difficult drain blockages
Avaa
vaikeatkin
viemäritukokset.
Avaa tehokkaasti
tehokkaasti
vaikeatkin
viemäritukokset.
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e•

drain opener on the market

