
Univerzalno čistilo

Za lakirane površine

intenzivno čiščenje

Primerno za: Vse vodoodporne površine, kot so ploščice, keramika, steklo, okna, kovinski deli, plastične 
površine, umetno in naravno usnje, luči in vrtno pohištvo. Univerzalno čistilo lahko uporabite tudi za fleksibilna tla 
iz PVC, CV,  linoleja, gume ter naravnega in umetnega kamna.

Uporaba:

Temperatura obdelave nad 8°C. Vlažnost zraka <60%.
Po potrebi postopek ponovite.
Odstranite umazanijo s vpojno krpo in temeljito sperite obdelano površino z mlačno vodo. 
Za občutljive površine preizkusite na nevidnem mestu.

Univerzalno čistilo temeljito očisti površino, hkrati pa je nežen. Ko je suh ne pušča ostankov ali madežev.

Očiščene površine ohranijo svoj naravni videz. Glede na stopnjo umazanosti zmešajte približno 10 - 70 ml 
Univerzalnega čistila z 10 litrov vode.

Poraba: Približno 15 - 70 ml / m², kar pomeni, da 1 liter univerzalnega čistila zadostuje za približno 15 - 70 m², 
odvisno od stopnje umazanosti in mešane raztopine.

Skladiščenje: na hladnem, vendar brez zmrzali.

Vsebina: Voda, <5% anionskih površinsko aktivnih snovi, <5% neionskih površinsko aktivnih snovi, <5%
fosfatov, butil glikol.

Pomembna obvestila: Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo z izdelkom. 
Hraniti izven dosega otrok. Pred uporabo preberite etiketo. Ne vdihujte prahu / hlapov / plina / megle / razpršila. 
Hranite ločeno od hrane, pijača in živalske hrane. Ne vdihujte pršilne meglice. V primeru stika z očmi ali kožo takoj 
sperite s čisto vodo. Da bi se izognili stiku s kožo, uporabite ustrezne rokavice (nitril). Samo popolnoma 
izpraznjene embalaže se lahko reciklirajo. Posušeni ostanek se lahko odstranijo med gospodinjske ali gradbene 
odpadke. Tekoči odpadki in ostanki se morajo zavreči na zbirnih mestih za stare barve. ASN-št .: 070699.

Embalaža: 0,5l; 1l; 2,5l, 10l in večje embalaže.

Erhältlich in: 0,5 Liter, 1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und größere Menge.

INFORMACIJE O 
PROIZVODU

Naše ustno in pisno tehnično svetovanje je predstavljeno na podlagi testov in velja za zanesljivo. Vendar velja brez garancije in vas ne izvzema za preučitev dobavljenih izdelkov
za potrditev njihove primernosti za vašo posebno uporabo in namen. Uporaba in predelava izdelkov so zunaj našega nadzora in zato ste popolnoma sami odgovorni.
Zagotavljamo seveda specifikacije v skladu z vzorci in dosledno kakovost naših izdelkov. Pojav nove "informacije o izdelku" nadomesti in razveljavi predhodno objavljene.
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