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UPHOLSTERY CLEANER
Koncentrát pro bezpečné čištění extrémně 

špinavých povrchů

CHARAKTERISTIKA:
UPHOLSTERY CLEANER je směs vysoce koncentrovaných složek,

zaručujících dokonalé vyčištění savých i nesavých povrchů. Odstraňuje

tuky, bílkoviny, mastnotu, nikotin, saze, zbytky po lešticích prostředcích

a mnoho dalších nečistot. Je použitelný pro strojní i tlakové mytí. 

Po aplikaci dochází k optickému rozjasnění a celkovému osvěžení 

původních barev. Produkt se vyznačuje sníženou pěnivostí a příjemnou

vůní. 

Neobsahuje žádné kyseliny.

APLIKACE:
UPHOLSTERY CLEANER se používá v různých odvětvích průmyslu,

v autoservisech, myčkách, na úřadech, ve školách apod. pro účinné

čištění a celkovou regeneraci jak savých, tak i nesavých povrchů. Lze 

jej bezpečně  aplikovat na běžné kovy, plasty (tvrdé i měkké), keramiku,

sanitární zařízení a dlaždice, ale i na běžné textilie, čalounění a boční

obklady vozidel, vinyl, kůži, koberce, zahradní nábytek apod.

NÁVOD NA POUŽITÍ :
1. UPHOLSTERY CLEANER rozřeďte teplou vodou v poměru 1:30 pro

běžné znečištění nebo v poměru 1:10 pro silné znečištění a dobře

promíchejte.

2. Aplikujte UPHOLSTERY CLEANER na čištěnou plochu a nechte

krátce působit. Čištění provádějte krouživým pohybem pomocí

houbičky. 

3. Skvrny ulpělé v textiliích odstraňte měkkým kartáčem nebo pomocí

houbičky.

SPECIFIKACE:
Konzistence: tekutina  

Barva: zelená

Zápach: svěží čerstvá vůně, specifická pro produkt 

pH (při T = 20 °C): 12 (platí pro 1% roztok)

Hustota (při T = 20 °C): 1,07 g/ cm3

Obsah VOC: 0 g/l

SKLADOVÁNÍ: 
36 měsíců v původním obalu. 

PRODUKT NESMÍ ZMRZNOUT! 

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:
Vezměte prosím na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce. 

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ! 
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