
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

Intenzivní čistič & péče o
interiér
Interno Protect
5 litrů / 2000-05-5

INTERNO je připraven k okamžitému použití,
bez silikonu, vysoce účinný a materiál šetrný
k intenzivnímu čištění pro snadné odstranění
nejrůznějších nečistot na téměř všech površích
v odvětví motorových vozidel, motocyklů, lodí,
karavanů a užitkových vozidel. INTERNO
se stará o tvrdé a měkké povrchy, jako jsou
plasty, vinyly, chrom, těsnící lišty a lišty prahů
dveří, automobilové kůže, čalounění a koberce.
Zanechává matný povrch a příjemně svěží vůni na
plastových površích.
k okamžitému použití
bez kyselin a silikonu
ošetřuje tvrdé a měkké povrchy jako např. plast,
vinyl, chrom, těsnicí a nástupní lišty, hladké kožené
povrchy ve vozidle, čalounění a koberce
nevhodný na semiš a na umělou kůži Alcantara
zanechává na plastech matný povrch a příjemnou
vůni
neobsahuje uhlovodíková rozpouštědla
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Pokyny k použití
Použití: Velkoryse nastříkejte hadřík z mikrovlákna a otřete ním celý hladký vnitřní povrch. V případě potřeby
otřete druhým mírně navlhčeným hadříkem z mikrovlákna. Nastříkejte produkt přímo na odolnou látku a znečištění
stropu a krouživými pohyby pracujte s navlhčeným hadříkem z mikrovlákna. Poté povysávejte pomocí vysavače
nebo zařízení pro extrakci rozprašováním a jednoduše jej nechejte uschnout. NEBEZPEČÍ! Není vhodný pro
semiš nebo alcantaru. Na citlivých, většinou světlých látkových nebo velurových površích zkontrolujte produkt na
vhodném místě na nenápadném místě. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí
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
Interno má mnohostranné využití v oblasti motorových vozidel, motocyklů, karavanů a užitkových vozidel. Je
vhodný zejména k čištění a údržbě povrchů jako jsou plasty, vinyl, chrom těsnicí a nástupní lišty, kožené povrchy ve
vozidle, čalounění a koberce.

technická data
- Obsah: 5 litrů
- Složení: Složitá směs povrchově aktivních látek, odstraňovačů půdy s povrchově aktivními látkami na vodní bázi s
vonnými látkami.
- bez silikonu
- Chraňte před mrazem


