
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 skel
Stries
30 Litrů / 2897-340-30

Stries - čistič skla odstraňuje nečistoty, skvrny,
otisky prstů, mastnotu, nikotin, mouchy atd. A
zanechává po sobě jasný, lesklý a čistý povrch
skla. Stries nemá žádná brusiva, je silikon -
odstraňuje nečistoty, skvrny, otisky prstů,
mastnotu, nikotin, mouchy atd.
použitelný na sklo a polykarbonátové sklo
bez silikonu a čpavku
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Pokyny k použití
Aplikace: Nanášejte opatrně stříkací lahví, povrch otřete, aby se uvolnily nečistoty. Poté otřete do sucha čistým
savým hadříkem. Pro dosažení nejlepších výsledků na velkých plochách postupujte po částech. Neaplikujte na
přímé sluneční světlo. 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
Stries se výborně hodí k čištění skleněných ploch, laminátu, keramických obkladů a zrcadel bez šmouh. Snadno
odstraní z povrchů špínu, skvrny, nikotin, hmyz a otisky prstů. Je všestranně použitelný, např. při čištění a údržbě
vozidel a v oblasti kempingového, lodního a volnočasového vybavení. Zanechává příjemnou vůni.

technická data
- Obsah: 30 ltr.
- Složení: Směs ve vodě rozpustných rozpouštědel, povrchově aktivních látek a vonných látek ve vodě
- bez silikonu a bez amoniaku
- bez pohonných hmot


