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ZZáákkllaaddnníí vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Snadné a rychlé čistění a leštění kuchyňských pultů, koupelnových 
desek, krbových říms, nábytkových doplňků, soch i náhrobních desek 
z mramoru, žuly nebo umělého kamene.  
Výrobek je ve spreji k aplikaci i na svislé plochy. Je parfémovaný, bez
nebezpečných rozpouštědel a pryskyřic. Dodává výrobku čistotu, jas a 
barvu.
Přípravek je ekologický - nepoškozuje ozón. 

OObbllaasstt ppoouužžiittíí

Všechny povrchy z mramoru, žuly a kamene;
může být však použit i na dřevo, plast, kov atd... 

NNáávvoodd kk ppoouužžiittíí

Naneste pěnu rovnoměrně na ošetřovaný povrch ze vzdálenosti  5 - 10 cm, nechte schnout  
a pronikat po dobu 3- 5 minut. Poté vyleštěte měkkým hadříkem z vlny, či bavlny. 

PPrraakkttiicckkéé rraaddyy

Před použitím si přečtěte doporučení na etiketě. 
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CChheemmiicckkéé vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Vzhled     aerosol/pěna 
Barva bílá
Vůně     charakteristická vůně 
Specifická hmotnost při 20° C 0,84 ± 0,02  
Vodorozpustnost neuvádí se
pH Neuvádí se
Skladování při 20° C   24 měsíců v uzavřeném obalu 

Více informací o složení poskytuje bezpečnostní list CE. 

BBaalleenníí

Krabice: 20 plechových bombiček po 400 ml. 

Plechovky jsou z hliníku (Al) a jejich recyklace odpovídá stávajícím pravidlům pro nakládání 
s odpady.

Kód produktu: 5000060141

Všechny uvedené údaje jsou výsledky testů a experimentů prováděných v našich laboratořích a kvalifikovaných kamenických 
dílnách a je možno je považovat za spolehlivé. Nicméně, vzhledem k velkému počtu faktorů, které mohou ovlivňovat zde 
uvedené údaje nepřebíráme formální nebo implicitní záruky. Uživatel přebírá zodpovědnost za použití výrobku a ujistí se o 
účinnosti funkcí předem vlastní zkouškou.
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