
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.

Technický  list

čistí vně i uvnitř
Uni-Star
5 litrů / 2000-02

Čistič pro čištění interiéru i exteriéru vozidel.
pro univerzální použití na interiér i exteriér
bez absorbovatelných organicky vázaných
halogenů (AOX)
odstraňuje všechny druhy úporných silničních
nečistot
bez námahy odstraňuje oleje, mastnotu, nikotin a
hmyz
nezanechává šmouhy nebo matné plochy
šetrný k laku, dekorativním lištám a nápisům
alkalický
báze: neionické tenzidy, alkálie, komplexotvorná
činidla
mísicí poměr:
vysokotlaký čistič: 1:1 až max. 1:5
nízkotlaké/ruční čištění: 1:1 až max. 1:10
hustota: cca 1,02 g/ml
hodnota pH: cca 12,8
bod varu: cca 100 °C
bez silikonu
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Pokyny k použití
Použití k čištění interiéru:
Použijte čisticí prostředek na koberce a čalounění v čisté formě nebo zředěný v poměru 1: 1. Kontaminaci
nastříkejte čisticím prostředkem, nechejte krátce působit (přibližně 2 - 5 minut), kartáčujte (v případě potřeby znovu
nastříkejte na vodu) a po vyčištění vysavač vysajte.
Čistič lze ředit až 1:10 a vyčistit tak palubní desku, obložení střechy a obložení. Nastříkejte, nechte působit asi 2
minuty a setřete vlhkým nebo suchým hadříkem. Saze, nikotin, mastnota atd. Se snadno odstraňují.

Použití k čištění exteriéru:
Chcete-li vyčistit ráfky, lak, podvozek, plastové lišty a nárazníky, zřeďte univerzální čistič až na 1:10. Nastříkejte na
čistič, zapracujte houbou nebo štětcem a poté opláchněte tlakem vody.

NEBEZPEČÍ! Soustřeď se! Nepoužívejte na slunci. Maximální doba expozice 5 minut.

Poměr míchání vysokotlakého čističe: 1: 1 až 1: 5
Ruční směšovací poměr: 1: 1 až 1:10
Hodnota pH: 12,6 (alkalické)
Bez AOX

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Čištění interiéru: koberce, podušky, přístrojové desky, vnitřní potahy střech, čalounění
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trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Čištění exteriéru: motor, lak, podvozek, umělohmotné lišty, ráfky, plachty, kryty
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