
 
 
 
 
Čistí a ošetřuje v jednom kroku bez použití vody. 
Trvalá ochrana díky karnaubskému vosku. 
Dlouhodobá odolnost proti povětrnostním vlivům. 
 
POPIS: 
Speciální produkt pro čištění lakovaných a barvených 
stavebních prvků, autolaků, práškových barev, hliníku, 
eloxovaného hliníku a nerezu.  
 
VÝHODY: 
Čistí a ošetřuje povrchy v jednom pracovním kroku bez použití 
vody. 
Všestranné použití. 
 
VLASTNOSTI: 
složení: karnaubský vosk, destiláty, parafíny, vůně, 
konzervační látky 
spotřeba: 100 až 300 ml/m2 podle stupně znečištění 
  
BALENÍ:  
V nádobách s obsahem 1 lt 10 lt. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech při 
teplotách od 0 °C do +30°C. Chraňte před mrazem a 
přímým slunečním zářením. Výrobek nemá omezenou 
dobu skladování. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
CALIFORNIA CLEAN naneste ručně suchou houbou na 
zašpiněné plochy v rozsahu do 1 m2 a roztírejte ve 
směru struktury povrchu, dokud nejsou viditelné 
výsledky čištění. 
Po krátké době schnutí se vytvoří šedý jemný povlak, 
který lze snadno odstranit hadrem s mikrovláknem. 
U silných vrstev znečištění rozvolněte nečistoty bílým 
PADem a vyleštěte lešticím kotoučem. 
Přírodní složky zajistí vynikající lesk laků automobilů a 
chrání všechny kovové povrchy před opětovným 
znečištěním vlivem okolního prostředí. 
Dlouhodobá ochrana před povětrnostními vlivy. 
Snadno odstraňuje křídové povlaky z povrchu 
práškových barev. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle 
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte ochranné 
rukavice. Místa nechtěně zasažená přípravkem omyjte 
mýdlem a opláchněte hojně vodou. 
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah 
dětí. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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