
C4 COCKPIT CLEAN HIGH TECH 
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1)  FLACON022   ALKALINE SPRAYER & BOTTLE 1L  1

2)  A1   MULTI-USE MICROFIBRE 40X40CM
      A2   MULTI-USE MICROFIBRE 50X70CM  10

3)  A1010   MULTI-USE MICROFIBRE- LASER CUT 40X40CM  10
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COCKPIT CLEAN HIGH TECH е водна емулсия, която почиства и възстановява 
оригиналния вид на табла и пластмаса, метал, дърво, лакирани повърхности и 
рамки на врати на превозното средство.

Предимства
• Почиства, възстановява и предпазва всички повърхности във вътрешността на 
превозното средство. 
• Лесен и бърз за използване, COCKPIT CLEAN HIGH TECH дезинфекцира 
пластмасите, придава им копринена и сатенена външност и оставя лек аромат.
• COCKPIT CLEAN HIGH TECH е антистатичен и не оставя мазен филм върху 
повърхностите.

Употреба (и): Поддържа таблото на колата. Автомивки и автосервизи.

Предпазни мерки при употреба
За да се избегне приплъзване не използвайте препарата за почистване на волана и 
педалите. Никога не използвайте продукта на пряка слънчева светлина. 

Инструкции за употреба
Спазване на обичайните мерки за безопасност при употребата на химични 
продукти и носене на съответното индивидуално предпазно оборудване.
1) Напръскайте COCKPIT CLEAN HIGH TECH върху мека кърпа.
2) Нанесете с леки движения.
3) Забършете със суха кърпа.
За по-подробна информация, моля, консултирайте се с нашата техническа 
поддръжка.

Съхранение
Съхранявайте препарата плътно затворен и защитен от студ, замръзване, UV 
лъчи и топлина. На проветриво място.

Законодателство и безопасност
Моля, прочетете препоръките в информационния лист за безопасност 
и оригиналната опаковка. Не смесвайте с други продукти. Само за 
професионална употреба. Лист за безопасност е наличен при поискване.

Ние не носим отговорност за манипулиране, съхранение, употреба или обезвреждане на продукта, които ще се различават от препоръките на FLOWEY®.

Технически спецификации
pH ca. 6

Физическо състояние бяло течност

Плътност ca. 0,99

Околна среда

Повърхностното(ите) активно(и) вещество(а), 
съдържащо(и) се в тази заготовка, съответства 
(съответстват) на критериите за разложимост по 
биохимичен начин, постановени в Наредба (EC) № 
648/2004 относно перилните препарати.

Референции и 
опаковане

C4-750          пръскачка  750ml
C4-5               туба  5l
C4-25            туба  25l

Почистващо мляко за вътрешни пластмаси 

Препоръчителни аксесоари


