
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

Čistič interiérů
Crystal Ultra
400 ml / 2897-306

Crystal Ultra je čistič interiérů na vodní bázi. Čistí
a stará se o čalounění, panely dveří a karoserie,
jakož i tvrdé a měkké plasty v interiérech vozidel,
chrání povrch. Zanechává na povrchu hluboký
lesk, působí antistaticky proti prachu a šíří svěží
vůni.
vylepšené složení zvyšuje čisticí a lešticí efekt až o
30%
Použití v kokpitu, na obložení dveří, rohožkách a
sedadlech (s výjimkou displejů a tachometrů)
rozpouští zbytky mastnot
zanechává příjemnou vůni nového vozu
antistatický proti prachu

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Pokyny k použití
Aplikace: Před použitím protřepat! Nastříkejte produkt na měkký hadřík, nechte pěnu rozložit a rozetřete ji po
povrchu, který chcete očistit. Polské suché zároveň. NEBEZPEČÍ! Není vhodné pro displeje a rychloměry!
Zabraňte kontaktu s laky a tabulemi kvůli domazávání! Chraňte produkt před mrazem! 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
-Chraňte citlivá nebo obtížně přístupná místa, jako např. větrací šachty, před kontaktem s Crystal Ultra.
-Nádobu dobře protřepejte.
-Nastříkejte Crystal Ultra na čistou utěrku z mikrovlákna a naneste
jej na čištěnou plochu nebo rovnoměrný film nastříkejte přímo.
-Nechte pěnu padnout a plochu vyleštěte.
-Z důvodu zpětného promaštění zabraňte kontaktu s lakem a okny.

technická data
bez silikonu


