X1 STAINLESS STEEL CLEANER

Neabrazivní čisticí,
odmašťovací a lešticí
prostředek
Pokročilý čisticí a odmašťovací výkon
Nežíravý a neabrazivní
Obsahuje antistatické přísady
Zanechává mikroskopický ochranný film suchý na dotek
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X1 STAINLESS STEEL CLEANER
POPIS

Neabrazivní čisticí, odmašťovací a lešticí prostředek s pěnivým účinkem, který
zanechá povrchy jako nové a chráněné mikroskopickým antistatickým filmem suchým
na dotek. Ten poskytne trvalou ochranu proti korozi, skvrnám, vodě a otiskům prstů.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Produkt je určen pro použití na matné, kartáčované a jiné povrchy z nerezové oceli.
Lze jej použít i na čištění hliníku, chromu, kompozitů, laminátů, smaltu, keramiky a
některých plastových povrchů (před použitím otestujte kompatibilitu). Oblasti použití:
průmyslová zařízení a ovládací panely - zpracování potravin a nápojů - laboratorní
zařízení - gastronomické a kuchyňské vybavení - eskalátory, výtahy a schodiště výstavní stánky a displeje - nápisové panely - umývárny a sprchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před použitím otestujte kompatibilitu. Před čištěním vypněte nebo odpojte od
elektrického zařízení.

PODMÍNKY APLIKACE

Aplikujte při teplotách v rozmezí 5°C a 35°C.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AEROSOL

Před použitím aerosol protřepejte. Nastříkejte lehký film na povrch ze vzdálenosti 20
až 30 cm. Nepoužívejte nadměrné množství. Nechte 1 minutu působit, nečistoty
odstraňte hadříkem nebo čisticím papírem. Před použitím odpojte předměty od
elektrické sítě.

SKLADOVATLENOST

3 roky od data výroby v neotevřených obalech, pokud jsou skladovány v suchých,
dobře větraných prostorách, při teplotách mezi 5°C a 35°C, ne na přímém slunci.
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