
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Pokyny k použití

čistí vně i uvnitř
5 litrů / 2000-02

Uni-Star je intenzivní čistič pro univerzální použití
v interiéru a exteriéru vozidel. Snadno odstraňuje
organické nečistoty, např. oleje, tuky, nikotin a
hmyz.
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Použití při čištění interiéru:
Čisticí prostředek aplikujte na koberce a polstrování nezředěný nebo zředěný v poměru 1:1. Znečištění postříkejte
čisticím prostředkem, nechte chvíli působit (cca 2-5 minut), překartáčujte (případně znovu postříkejte vodou) a
čisticí prostředek po čištění vysajte.
K čištění přístrojové desky, stropního polstrování a obložení lze použít čisticí prostředek zředěný až v poměru 1:10.
Nastříkejte, nechte působit cca 2 minuty a utřete vlhkou nebo suchou utěrkou. Stopy po sazích, nikotinu, tuku
apod. se odstraní bez jakýchkoliv problémů.

Použití při čištění exteriéru:
K čištění ráfků, laku, podvozku, plastových lišt, nárazníků zřeďte univerzální čisticí prostředek v poměru do 1:10.
Čisticí prostředek nastříkejte, rozetřete houbou nebo kartáčem a následně opláchněte tlakem vody.

POZOR! Koncentrát! Nezpracovávejte na slunci. Maximální doba působení 5 minut.

Poměr smíchání při použití vysokotlakého čističe:  1:1 až 1:5
Poměr smíchání při ručním zpracování :  1:1 až 1:10
Hodnota pH:      12,6 (alkalická)
Neobsahuje AOX

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a
podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek
zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.


