
www.retech.com

Č
is

ti
a

c
e

 a
 o

d
m

a
s

ťo
v

a
c

ie
 p

ro
d

u
k

ty

Sada na čistenie dotykových displejov.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Clear Touch CTS Sada 1 ks 1 35459

Vlastnosti: Výhody:
• Výborne čistí a odmasťuje
• Nezanecháva šmuhy
• Jednoduchá a rýchla aplikácia

• Veľmi široká škála využitia
• Malé praktické balenie

Popis:

RETECH čistiaca sada CLEAR TOUCH je profesionálna sada určená k efektívnemu vyčisteniu všet-
kých druhov obrazoviek a dotykových displejov, ako sú smartphony, tablety, notebooky, monitory 
klasických počítačov či televízorov. Sada je taktiež vhodná na čistenie dotykových displejov automo-
bilov, priemyselných dotykových displejov CNC obrábacích strojov a ďalších zariadení s dotykovým 
displejom. Účinne odstraňuje odtlačky prstov, nečistoty a šmuhy

Sada obsahuje:

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

Clear Touch
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Aplikácia:

1. Čistená plocha musí byť zbavená mechanických nečistôt, aby nedošlo k jej poškriabaniu.

2. Aplikovať primerané množstvo výrobku OPTIC CLEANER na celú čistenú plochu.

3. Plochu následne utrieť do sucha priloženou utierkou z mikrovlákna.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje výrobku Optic Cleaner:

Konzistencia Kvapalina
Základ Etanol
Farba (vizuálne) Číra
Zápach Charakteristický
Bod varu (počiatočný) cca 100 °C
Hustota pri teplote 20 °C 1,005 g/cm3

Biologická rozložiteľnosť Výrobok je biologicky úplne rozložiteľný
Rozpustnosť Výrobok je neobmedzene rozpustný vo vode

Skladovanie:

Skladujte na suchom mieste v uzavretom balení pri teplote +10 °C až +25 °C.


