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Profesjonalny preparat w postaci płynu. Usuwa ciężkie
zabrudzenia zarówno z powierzchni gładkich jak i

porowatych. Nie zawiera substancji ściernych dlatego nie
powoduje ścierania powierzchni.

Przeznaczony zwłaszcza do ram okiennych, drzwi oraz
innych powierzchni z PVC, aluminium, drewna, okleiny,

powierzchni lakierowanych, konglomeratu czy kamienia
naturalnego. 

 

Instrukcja obsługi:

Przed użyciem zapoznać si,ę z zasadami bezpieczeństwa. 

Zaleca się aby sprawdzić działanie preparatu w niewidocznym

fragmencie powierzchni. Preparat Clean Protect XTRA

wstrząsnąć. Zabrudzoną powierzchnię, wstępnie oczyścić za

pomocą wody z detergentem. Spryskać preparatem,

rozprowadzić szczoteczką, odczekać około 30 sekund a

następnie usunąć za pomocą szmatki (powierzchnie gładkie

oraz aluminiowe) lub szczoteczki (powierzchnie porowate z

wyłączeniem aluminium). W razie konieczności czynność

powtórzyć. W przypadku większych powierzchni czyszczenie

przeprowadzać w kilku etapach. Prawidłowo użyty preparat nie

pozostawia śladów, odbarwień czy innych uszkodzeń.

Clean Protect XTRA
Zestaw do czyszczenia silnych zabrudzeń
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Środki ostrożności :

1) Przed użyciem zapoznać się z opisem środków

bezpieczeństwa.

2) Przechowywać w miejscu niedostępnym dla DZIECI !!!

3) Produkt zawiera składniki mineralne, które mogą być

szkodliwe dla skóry i oczu. W przypadku dostania się preparatu

do oczu przemyć oczy dużą ilością wody i natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

4) Tylko do użytku profesjonalnego.

5) Stosować środki ochrony indywidualnej – rękawiczki

6) Stosować w miejscach przewiewnych.

7) W przypadku dostania się preparatu do oczu należy je

przemyć wodą. W razie połknięcia płynu należy zgłosić się do

lekarza.

Składowanie oraz przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

W chłodnym miejscu,w temperaturze +10°C do +25°C

Okres przechowywania: 12 miesięcy od daty produkcji.

Data produkcji podana na opakowaniu.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI !!!



        
 w w w . e c l e a n p r o t e c t . p l        

Vitis 
ul. Powstańców Śląskich 77
42-700 Lubliniec
tel: 34 344 69 51

Poznaj Clean Protect 
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FOLIE 
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Zestaw do
czyszczenia i

pielęgnacji okien
białych

 

Zestaw do
czyszczenia i

pielęgnacji okien
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Transparentna
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powierzchni przed
uszkodzeniami 

CLEAN PROTECT
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Usuwanie
zabrudzeń z

zaschniętej piany
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