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Glass & Plastic Cleaner
1:50 koncentrát sklo a plast

CHARAKTERISTIKA:
Glass & Plastic Cleaner je čistící prostředek bez kyselin a zásad, 

surfaktantů (tenzidů), pomocných látek, vonných látek a alkoholů. 

Produkt neobsahuje látky obsahující fosfáty. Množství povrchově 

aktivních látek je v souladu s platnými právními předpisy týkajících se 

povrchově aktivních látek biologicky rozložitelných.

APLIKACE:
Glass & Plastic Cleaner je rychleschnoucí čistící prostředek vhodný 

zvláště pro snadné odstranění lehkých nečistot, jako jsou např. lehké 

oleje a mastnoty  silniční nečistoty. Je doporučen na čištění 

skleněných povrchů (veškerá skla automobilů či velké skleněné 

plochy jako jsou vitríny, okna atd.). a všech plastových povrchů 

lakovaných i nelakovaných. Vyčištěné plochy budou čisté a beze 

šmouh.

NÁVOD NA POUŽITÍ :

1. Zředěte čirou vodou 1:50. 

2. Mísicí poměr pro 500 ml, 1 l a 5 l

2. Naneste pomocí rozprašovače na ošetřovaný povrch. 

3. Vyčistěte povrch čistou, savou látkou a vysušte.

SPECIFIKACE:
Barva: zelená

Vůně: mírně jablečná

pH: cca 9 pH (koncentrát)

Hustota: 0,98 g/cm³ 

SKLADOVÁNÍ: 
24 měsíců na suchém a 

chladném místě.

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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GLASS AND PLASTIC CLEANER CHPC 1 L 87617 3402 9090

Poměr 1:50 1:50 1:50

Produkt cca. 10 ml cca. 20 ml cca. 100 ml

Voda 500 ml 1L 5L


