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GLASS CLEAN
Unikátna pena na čistenie všetkých druhov skiel so sviežou vôňou.

TECHNICKÝ LIST

Názov Sklad. kód Balenie Obj. číslo
Glass Clean RGC 12x 500 ml - spray R 34698

VLASTNOSTI A VÝHODY

Vlastnosť Výhoda
Tryskový sprej Presná a ľahká aplikácia bez plytvania

Špeciálne zloženie Dokonale vyčistí od bežných nečistôt, 
likviduje usadeniny od dymu z cigariet

Aromatický Po aplikácii zanecháva príjemnú vôňu

Dlhodobý účinok Je ho možné použiť pre čistenie 
automobilových skiel, ale aj skiel 
a okien objektov (priemyselné budovy, 
kancelárie, obytné priestory a pod)

Aplikácia:
GLASS CLEAN je unikátna priľnavá pena vyvinutá špeciálne k jednoduchému a dokonalému vyčisteniu 

sklenených plôch. Pena je jemne parfumovaná a po zotretí nezanecháva na skle žiadne stopy. Používa sa 

pre čistenie automobilových skiel, skiel a okien objektov (napr. priemyselné budovy, kancelárie, obytné 

priestory a pod). Vnútorné strany automobilových skiel a skiel v obytných priestoroch zbavuje veľmi dobre 

nežiaducich následkov fajčenia (usadeniny od dymu z cigariet). Dokonale a bez zvyšku vyčistí aj monitory 

počítačov či televízorov.

Návod na použitie:
1. Pred aplikáciou nádobu s produktom dôkladne pretrepte.

2. Aplikujte GLASS CLEAN zo vzdialenosti 25-30 cm na čistený povrch.

3. Vyčistite požadovaný povrch pomocou čistej suchej handry alebo papierového ručníku.

4. V prípade potreby či silného znečistenia postup opakujte.

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečnú manipuláciu a nakladanie s výrobkom a jeho obalom sú uvedené 
v karte bezpečnostných údajov výrobcu.

Objednávacie kódy:
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Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testo-
vaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú 
výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ je povin-
ný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradzujeme si všetky práva činiť zmeny v záujme 
zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.
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Technické informácie:
Základ Zmes glykólov, tenzidov a liehu vo vode, parfémované

Hustota 0.905 g/ml (typická) 

Konzistencia striekaného produktu Biela pena

Tenzory < 2% (anióntové tenzidy)

Rozpúšťadlá Lieh a voda

Aditíva Inhibítory korózie, pH-regulátory, parfém 

pH 9,5-10,5

Povrchové napätie Nie je určené

Viskozita Nie je určené

Stabilita peny > 1 minúta na čistom skle

Doplňujúce informácie:
Životnosť 2 roky

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

Typické použitie Čistenie vertikálnych plôch, predovšetkým skla, nie je vhodný pre 
čistenie polykarbonátov

Aplikačná teplota 5°C až 40°C

Poznámky Neobsahuje Silikón
Zanecháva sviežu vôňu


