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Multifunkčná čistiaca pena.

Objednávacie kódy:

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

Foam Cleaner 2 FCLN Spray 750 ml R 34172

Vlastnosti: Výhody:
• Vylepšená receptúra a aróma
• Veľmi jednoduchá aplikácia
• Vytvára antistatický povrch 
• Multifunkčný produkt
• Zanecháva sviežu vôňu
• Certifikácia NSF

•  Bohatšia pena, príjemná nedráždivá 
vôňa

•  Stačí nastriekať penu a zotrieť flanelom
•  Zabraňuje usadaniu prachu
•  Aplikácia na drevo, plasty, sklo, zrkadlá, 

kovy, lakované plochy, textílie atď.
•  Ideálny do interiérov, vrátane 

automobilov

Aplikácia:

FOAM CLEANER 2 sa používa na vnútorné aj vonkajšie aplikácie na automobiloch, v domácnos-
tiach, v dielňach atď. Výborne čistí sklo, látky, čalúnenia, lakované plochy, plasty, sedačky, prístrojové 
dosky atď.

Foam Cleaner 2

Nonfood Compounds
Program Listed (C1)

(Registration 161200)
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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

Návod na použitie:

1. Pred aplikáciou nádobu s produktom dôkladne pretrepte.

2. Aplikujte FOAM CLEANER 2 zo vzdialenosti 25-30 cm na čistený povrch.

3. Vyčištite požadovaný povrch pomocou čistej suchej handry alebo papierovým obrúskom. Na viac 
znečistený povrch použite kartáč. 

4. V prípade potreby postup opakujte pokiaľ nedosiahnete dokonalého vyčistenia povrchu.

UPOZORNENIE:  V prípade použitia produktu na látky, vždy najprv vyskúšajte penu na malej ploche 
čisteného materiálu či nedochádza k narušeniu povrchu penou.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!


