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www.retech.com

GLASS CLEAN

Objednací kódy:

Čisticí pěna na sklo

Aplikace:

GLASS CLEAN je unikátní ulpívající pěna vyvinutá speciálně k jednoduchému a dokonalému vyčištění skleněných ploch. 
Pěna je jemně parfémována a po setření nezanechává na skle žádné stopy. Používá se pro čištění automobilových skel, 
skel a oken objektů (např. průmyslové budovy, kanceláře, obytné prostory apod). Vnitřní strany autoskel a skel v obytných 
prostorech zbavuje velmi dobře nežádoucích následků kouření (usazeniny od kouře z cigaret). Dokonale a beze zbytku 
vyčistí i monitory počítačů či televizorů.

Vlastnosti: Výhody:
• Tryskový sprej
• Speciální složení
• Aromatický
• Dlouhodobý účinek

• Přesná a snadná aplikace bez plýtvání
• Dokonale vyčistí od bežných nečistot, 

likviduje usazeniny od kouře z cigaret
• Po aplikaci zanechává příjemnou vůni
• Lze jej použít pro cištení automo-

bilových skel, ale i skel a oken objektu 
(prumyslové budovy, kanceláre, obytné 
prostory a pod)

Název Sklad. kód Balení Velikost Obj. číslo

Glass Clean RGC Spray 500 ml R 34698
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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 žádném 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; www.retech.com

Návod na použití:

1. Před aplikací nádobu důkladně protřepejte.

2. Aplikujte GLASS CLEAN ze vzdálenosti 25-30 cm na čištěný povrch.

3. Vyčistěte požadovaný povrch pomocí čistého suchého hadru nebo papírovým ručníkem.

4. V případě potřeby či silného znečištění postup opakujte.

Základ Směs glykolů, tenzidu a lihu ve vodě, parfémováno

Hustota 0.905 g/ml (typická)

Konzistence stříkaného produktu Bílá pěna

Tenzidy < 2% (aniontové tenzidy)

Rozpouštědla Líh a voda

Aditiva Inhibitory koroze, pH-regulátory, parfém

pH 9,5-10,5

Povrchové napětí Není určeno

Viskozita Není určeno

Stabilita pěny > 1 minuta na čistém skle

Technická data:

Životnost 2 roky

Skladování v suchu, teplota 15°C až 30°C

Typické použití Čištění vertikálních ploch, především skla, není vhodný pro čištění poly-
karbonátů

Aplikační teplota 5 - 40°C

Poznámky Neobsahuje Silikon
Zanechává svěží vůni

Doplňující informace:


