
 
 
 
 
Čistící prostředek pro obytné vozy a karavany, mobilní domy a surfovací prkna. 
 
POPIS: 
CAMPER CLAEN - čisticí koncentrát byl speciálně 
vyvinut pro čištění obytných automobilů, karavanů a 
mobilních domů. Odstraňuje bez námahy odolnou špínu 
jako jsou nánosy řas a mechů, prach, atmosférické 
nečistoty, saze atd. 
Konzervační přísady obsažené v tomto prostředku vrací 
starým a zvětralým plastovým povrchům svěží a původní 
vzhled.  
CAMPER CLAEN je také ideální pro čištění surfovacích 
prken a nafukovacích člunů. 
 
VLASTNOSTI: 
složení: fosfáty, louhy, solubilizátory, neiogenní 
povrchově aktivní látky, komplexotvorná činidla, 
dispergační činidla 
pH: 9 
spotřeba: závisí na stupni znečištění, přesnou spotřebu 
určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 10 kg a 30 kg. 
 
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: 
V závislosti na stupni znečištění použijte CAMPER 
CLEAN neředěný nebo jej zřeďte dle potřeby. 
Nastříkejte CAMPER CLAEN postřikovačem nebo 
naneste štětcem na povrch a nechte krátce působit. 
Povrch následně omyjte kartáčem a velkým množstvím 
čisté (nejlépe teplé) vody. 
Koncentrát může být také aplikován na povrch pomocí 
dávkovače čistících roztoků parního čistícího zařízení 
(nastavení mezi 0,1 a 1,5%). Při použití horké tlakové 
vody (přibližně 50 °C a tlakem 60 až max. 80 barů) se 
čistící účinek mnohonásobně zvyšuje. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro kůži a oči 
dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.  
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte ochranné 
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
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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