Technický list

SPREJ NA ČIŠTĚNÍ SKLA a lesklých povrchů 400 ml

B7518

Pěnový čisticí prostředek na sklo, chrom, nerez a jiné lesklé povrchy, pro
snadné čištění beze šmouh
Rozsah
použití:

Pro rychlé a snadné odstranění špíny, mastnot, otisků prstů,
tuků, nikotinu, prachu aj. ze skel, zrcadel, skleněného nábytku,
automobilových oken, plastů, keramiky a leštěných kovů. Lze
použít také na rámy i parapety oken a plastové výplně dveří,
interiéry automobilů.
____________________________________________________________

Způsob
aplikace:

Po protřepání nastříkat přímo na čištěné místo nebo plochu, pro
silné znečištění nechat působit cca 40 sekund, jiné ihned po
aplikaci setřít savou tkaninou nebo průmyslovou utěrkou. Po
vyčištění přeleštit suchým hadříkem.
____________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Čistící pěna ve spreji pro rychlé a snadné čištění všech
skleněných, chromovaných, nerezových a jiných lesklých
ploch bez nebezpečí jejich poškození.









čistí rychle a efektivně
nezanechává šmouhy
neutrální vůně
nestéká z čištěného povrchu
velká vydatnost
biologicky odbouratelný
nezpůsobuje korozi, neleptá povrchy
rychle použitelné aerosolové balení

___________________________________________________________________________

Použití:



okna, skleněné tabule, výkladní skříně, skleněné desky kopírek a
kreslících stolů, zrcadla, skleněný nábytek, lesklé kovové předměty,
digestoře (mastné usazeniny odpařených tuků a olejů), chladicí vitríny,
kuchyňská zařízení a vybavení z nerezi, vodovodní baterie,
koupelnové doplňky, automobilová skla, reflektory, chromované a
plastové části automobilů a motocyklů (zbytky hmyzu)

___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených
v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost.
Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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