
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 skel
Topas
400 ml / 2897-310

Tento intenzivní čistič čelního skla účinně
odstraňuje odolná těla hmyzu, nečistoty, nikotin,
mastnotu, silikon a gumové nečistoty z oken
automobilů, světlometů (také polykarbonát) a
lakovaných povrchů.
bez silikonu
Vhodný i na polykarbonátové sklo
Nenarušuje povrch
Pěna se vytvoří až na povrch nanesete materiál
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Pokyny k použití
Aplikace: Před použitím protřepat! Rovnoměrně nastříkejte ze vzdálenosti 20-30 cm. Nechte působit na odolné
zbytky hmyzu. Když se tuk a nečistoty rozpustí, pěna se rozpadne. Poté otřete čistým suchým hadříkem nebo
celulózou a vyleštěte. NEBEZPEČÍ! Skladujte plechovky chráněné před mrazem pod 10 ° C! 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
Účinně odstraňuje nikotin, mastnotu a zbytky změkčovadla. Nemaže, nelepí, po zaschnutí nedělá šmouhy.

Má více oblastí použití:

- V dílnách: K čištění všech skleněných ploch jako samočinný odstraňovač hmyzu. Vhodné i pro povrchy z
polykarbonátu.
- V kanceláři: K čištění obrazovek.
- V domácnosti: K čištění skla, oken (včetně rámů), obkladaček, dlaždic, plochy z umakartu, na WC, výrobky z
ušlechtilé oceli, sanitárních armatur a mnoho dalšího.

technická data
- Obsah: 400 ml
- Složení: Příprava povrchově aktivních látek, rozpouštědel, vody a různých látek pomocí stlačených plynů
- bez silikonu


