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AC352
ČISTIČ SKEL, KERAMIKY A TEXTÍLIÍ
(GLASS CLEANER)

řady EUROSPRAY
Použití: EUROSPRAY ČISTIČ SKEL, KERAMIKY A TEXTÍLIÍ je aktivní pěna, která odstraňuje
mastnoty, nečistoty a nikotinový povlak z oken, smaltu, chromu, zrcadel, keramiky, van a
umývadel a současně zabraňuje mlžení skel. ČISTIČ SKEL, KERAMIKY A TEXTILU je
vhodný také k čištění většiny textilií, např. autopotahy, sedací soupravy apod., nelze jej použít
na přírodní vlnu. Díky speciálnímu ventilku lze s aerosolem stříkat ve všech polohách, tj. i
dnem vzhůru.
Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové
úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani
k nátěrům dětského nábytku a hraček.
Příprava podkladu: ČISTIČ SKEL, KERAMIKY A TEXTILU se nastříká přímo na doporučený
povrch.
Návod k použití: ČISTIČ důkladně protřepejte a nastříkejte na doporučený materiál, rozetřete a
vyleštěte. Na keramice jako jsou umývadla, vany, nechte přípravek působit po dobu ca 1
minuty, pak jej rozetřete a spláchněte vodou. Do textilie důkladně vetřete pěnu a nechejte
volně uschnout. Po silných nebo mastných skvrnách postup opakujte.
Balení: Dle aktuální nabídky, 500 ml.
Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.
Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě
určeném obcí.
Klasifikace výrobku:
Signální slovo: nebezpečí
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může
roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo
závratě.
Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.
„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového
systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou
kvalitu povrchové úpravy.
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného
technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po
spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů
v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“
„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších
vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní
smlouvy.“
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