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i1 TEXTIL CLEANER 

1)  60217   TORNADOR GUN  WORKING PRESSURE: 6-8 BAR  1

2)  FLACON 022   ALKALINE SPRAYER & BOTTLE  1L  1

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

4)  A1010   MULTI-USE MICROFIBRE - LASER CUT  40X40CM  10
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Екологичен препарат за почистване на текстил

Eкологичен анти статичен препарат за почистване на текстилни повърхности в 
интериора на автомобила.

Предимства
• Старателно отстранява замърсяванията и съживява цветовете.
• Без пяна.
• Оставя приятен аромат (праскова).
• Произведен на основата на съставки с естествен и възобновяем произход.
• Опазва здравето и околната среда, без фосфати, без NTA, без хлор...

Употреба (и): поддръжка на текстил в интериора на превозното средство. 
Автомобилни сервизи, центрове за автокозметика, автопаркове.

Предпазни мерки при употреба
Никога не прилагайте продукта на директна слънчева светлина.

Инструкции за употреба
Обичайните мерки за безопасност при употребата на химически продукти и 
използване на подходяща индивидуална защитна екипировка.
Разрежда се с вода: 10 до 15% в зависимост от степента на замърсяване. 
Напръскайте TEXTIL CLEANER, разтъркайте с помощта на четка, избършете 
излишъка с абсорбираща кърпа и оставете да изсъхне. След изсъхване, минете 
с прахосмукачка повърхността. Може да се прилага и с екстрактор, в този 
случай разреждането обикновено е 10%.
За по-подробна информация, моля консултирайте се с нашата техническа 
поддръжка.

Съхранение
Да се съхранява плътно затворен и защитен от студ, замръзване, UV лъчи и 
топлина на проветриво място.

Законодателство & безопасност
Моля, прочетете препоръките в информационния лист за безопасност 
и оригиналната опаковка. Да не се смесва с други продукти. Само за 
професионална употреба. Информационният лист за безопасност е на 
разположение 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. 7

Физично 
състояние безцветно течност  

Плътност ca. 1,01

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

I1-5                туба  5l
I1-25             туба  25l

Препоръчителни аксесоари


