
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

7CLEAN
pH neutrální intenzivní čistič
2000-777-5

7CLEAN je intenzivní čisticí prostředek s
neutrálním pH, připravený k použití, je vysoce
účinný a šetrný k materiálu, vhodný pro snadné
odstraňování nejrůznějších znečištění na téměř
všech tvrdých a měkkých površích v motorových
vozidlech, motocyklech, člunech, karavanech
a užitkových vozidlech. V interiéru je ideální ke
snadnému čištění všech povrchů včetně textilních
potahů, koberců, plastového obložení, gumy a
kovových ozdobných lišt. V exteriéru pro účinné
čištění i při zaschlých nečistotách (např. zbytky
hmyzu) na laku, plastech a skle.
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Použití:
Před čištěním vyzkoušejte na nenápadném místě!
U tvrdých povrchů:
Čistič nastříkejte přímo na povrch, nechte působit a potom jej utřete vlhkou utěrkou z mikrovlákna. V případě
intenzivních ulpělých nečistot nechte působit přibližně 2 minuty! Podle potřeby vyčistěte pomocí např. houby,
kartáče, opláchněte a nechte uschnout.
U textilních povrchů:
Čistič nastříkejte přímo na povrch a vetřete utěrkou z mikrovlákna. Poté nečistoty setřete pomocí navlhčené utěrky
z mikrovlákna. Utěrku přitom pravidelně propláchněte. V případě potřeby vysajte pomocí vysavače nebo stříkacího
zařízení a jednoduše nechte uschnout.

Čisticí prostředek nestříkejte přímo na kožené povrchy, ale na čistou utěrku a potom s ní utřete povrch.

POZOR! Není vhodný na semiš nebo alcantaru. Při citlivých, většinou světlých textilních nebo velurových površích
otestujte vhodnost výrobku na nenápadném místě.

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.

Dodržujte údaje technického listu, který naleznete na www.normfest.com


