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Érintőképernyő-tisztító készlet.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Clear Touch CTS készlet 1 db 1 35459

Tulajdonságok: Előnyök:
• Kitűnően tisztít és zsírtalanít
• Nem hagy foltokat
• Egyszerű és gyors alkalmazás 

• Nagyon széles alkalmazási kör
• Kicsi, praktikus csomagolás

Leírás:

A RETECH CLEAR TOUCH egy professzionális tisztítókészlet, amely hatékonyan megtisztít min-
denféle képernyőt és érintőképernyőt, például okostelefonokat, táblagépeket, laptopokat, klasszi-
kus számítógépek monitorjait vagy TV képernyőket. A készlet alkalmas autók érintőképernyőinek, 
CNC-szerszámgépek ipari érintőképernyőinek és más érintőképernyős eszközök tisztítására. Haté-
konyan eltávolítja az ujjlenyomatokat, a szennyeződéseket és a foltokat.

A készlet tartalma:

• Optic Cleaner 28 ml  1 db
• Microfiber Cloth Blue  1 db

Clear Touch



www.retech.com

T
is

z
tí

tó
 é

s
 z

s
ír

ta
la

n
ít

ó
 t

e
rm

é
k

e
k

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center) 
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Alkalmazás:

1. A tisztítandó felületnek mechanikai szennyeződésektől mentesnek kell lennie a karcolás megelőzé-
se érdekében.

2. Vigye fel a megfelelő mennyiségű OPTIC CLEANER-t a tisztítandó felületre.

3. Törölje szárazra a felületet a mellékelt mikroszálas kendővel.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

 Optic Cleaner termék műszaki adatai:

Konzisztencia Folyadék
Bázis Etanol
Szín (vizuálisan) Átlátszó
Szag Jellegzetes
Forráspont (kezdeti) kb. 100 °C
Sűrűség 20 °C-on 1,005 g/cm3

Biológiai lebonthatóság A termék biológiailag lebontható
Oldhatóság A termék vízben jól oldódik

Tárolás:

Száraz helyen, lezárt csomagolásban, +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.


