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1)  FLACON035   ACID SPRAYER + BOTTLE  1L
 1

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

3)  A1012   GLASS MICROFIBRE  40X40CM  10
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GLASS CLEAN е много икономичен препарат за стъкло. Прозорците могат да се 
почистват с кърпа без изплакване, тъй като не оставя следи.

Предимства
• Мощна формула за разтваряне на мазнините. Почиства перфектно всички 
стъклени повърхности.
• Изпарява се бързо и не изисква изплакване.
• Прозорците са остават чисти, лъскави и без следи след изсушаване.
• Не съдържа метанол.

УПОТРЕБА (И): Почистване на прозорците на превозното средство. Области 
на приложение: Автокозметични центрове, автопаркове, и т.н

ИНСТРУКЦИИ за употреба
Спазват се обичайните мерки за безопасност при използването на химически 
продукти и се носи подходящо индивидуално защитно оборудване.
Разредете 1л. GLASS CLEAN в 10 л. вода. Напръскайте прозорците, Оставете 
да подейства за няколко минути и след това избършете. След изсушаване, 
прозорците стават чисти и лъскави и вече не показват мазен филм.
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. 11

Физическо 
състояние синьо течност  

Плътност ca. 0,98

Околна среда

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

РЕФЕРЕНЦИИ и 
опаковане

S3-5               туба  5 l
S3-25             туба  25 l
S3-200          барел  200 l

Почистване на стъкла

Препоръчителни аксесоари


