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Clear Touch
Sada na čištění dotykových displejů.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Clear Touch CTS Sada 1 ks 1 35459

Vlastnosti: Výhody:
• Výborně čistí a odmašťuje
• Nezanechává šmouhy
• Snadná a rychlá aplikace

• Velmi široká škála využití
• Malé praktické balení

Popis:

RETECH čistící sada CLEAR TOUCH je profesionální sada určená k efektivnímu vyčištění všech dru-
hů obrazovek a dotykových displejů jako jsou smartphony, tablety, notebooky, monitory klasických 
počítačů či televizorů. Sada je taktéž vhodná k čištění dotykových displejů automobilů, průmyslových 
dotykových displejů CNC obráběcích a tvářecích strojů a dalších zařízení s dotykovým displejem. 
Účinně odstraňuje otisky prstů, nečistoty a šmouhy.

Sada obsahuje:

• Optic Cleaner 28 ml  1 ks
• Microfiber Cloth Blue  1 ks
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Aplikace:

1. Čištěná plocha musí být zbavena mechanických nečistot, aby nedošlo k jejímu poškrábání.

2. Aplikovat přiměřené množství produktu OPTIC CLEANER na celou čištěnou plochu.

3. Plochu následně setřít do sucha přiloženou utěrkou z mikrovlákna.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje výrobku Optic Cleaner:

Konzistence Kapalina
Báze Ethanol
Barva (vizuálně) Čirá
Zápach Charakteristický
Bod varu (počáteční) cca 100 °C
Hustota při teplotě 20 °C 1,005 g/cm3

Biologická rozložitelnost Produkt je biologicky zcela rozložitelný
Rozpustnost Produkt je neomezeně rozpustný ve vodě

Skladování:

Skladujte na suchém místě v uzavřeném balení při teplotě +10 °C až +25 °C.


