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CITRUS CLEAN SPRAY
ZITRUS-SCHAUMREINIGER

Čistí bez použití vody. Všestranné použití.
POPIS:

NÁVOD K POUŽITÍ:

CITRUS CLEAN SPRAY důkladně a spolehlivě
odstraňuje olej, mastnotu, silikon, usazeniny nikotinu,
saze, hmyz, prach atd. Zanechává hygienicky čistý
povrch.
S čisticím prostředkem CITRUS CLEAN SPRAY lze z
oken automobilu bez použití vody odstranit i ty
nejodolnější hmyzí nečistoty.
Neobsahuje nebezpečné složky, je šetrný k životnímu
prostředí.
Použití v průmyslu :
Čistí hliníkové a nerezové konstrukce, plasty, sklo,
chrom atd.
Gastronomie - komerční kuchyně - bufety:
Čistí kuchyňské vybavení, odsavače par, pulty, okenní
rámy a tabule, kování, dlaždice atd.
Odstraňuje skvrny od koberců a čalounění.
Kancelářské stroje:
Čistí monitory, obrazovky, skříně strojů, klávesnice,
skleněné povrchy atd.
Auta a jednostopá vozidla:
Čistí kryty motocyklů, hledí helmy, okna, světlomety,
čalounění, střešní okna atd.
Sport a hobby:
Čistí čluny, surfovací prkna, plachty, kola, ležící povrchy
a sportovní vybavení v tělocvičnách atd.
Hnací plyn nepoškozuje ozónovou vrstvu atmosféry.

Obsah nádoby před použitím důkladně protřepejte.
Naneste rovnoměrně na čištěnou plochu, nechte cca 40
vteřin působit a následně setřete hadrem nebo
papírovou utěrkou. Pokud je to nutné, povrch následně
vyleštěte suchým hadrem.
Při odstraňování odolných skvrn z koberců nebo
čalounění je možné nečistoty rozvolnit měkkým
kartáčem a následně vytřít suchým hadrem.

VÝHODY:
Čistí a ošetřuje povrchy v jednom pracovním kroku bez
použití vody.
Všestranné použití.

VLASTNOSTI:
složení: limonen, amoniak, propan-butan
spotřeba: podle stupně znečištění
.

HYGIENA A BEZPEČNOST:
Přípravek je klasifikován jako extrémně hořlavý a
dráždivý pro oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č.
1907/2006. Nádoba je pod tlakem. Neotevírejte násilím.
Zcela prázdné plechovky likvidujte podle platných
předpisů. Nestříkejte na žhnoucí části nebo v ohni.
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Nevdechujte aerosol.
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah
dětí.

BALENÍ:

Sprej s obsahem 400 ml.

SKLADOVÁNÍ:
Nádoba je pod tlakem, chraňte před přímým slunečním
zářením, nevystavujte teplotám nad +50°C.
Skladovatelnost je 24 měsíců od data výroby.

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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