
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Víceúčelová čistící pěna, která může být použita na 

měkký i tvrdý povrch, vhodná i na čištění porézních 

materiálů bez obsahu silikonu. 

 Má příjemnou vůni citronu a vytváří antistatický povrch 

 Neobsahuje silikon a je tedy bezpečná pro použití v každé dílně, lakovně, kanceláři i  domácnosti 
 Bezpečné použití pro většinu povrchů jako sklo, textil, plasty, lakované plochy atd. 
 Vhodná i na čištění porézních materiálů 

 Odstraní mazivo a olej – mastnotu ne vrstvu 

 Nezabarvuje ani nezanechá skvrny 

All Purpose Foam Cleaner je víceúčelová čistící pěna, která může být použita na měkký i tvrdý povrch. 

Byla navržena tak, aby překonala mnoho různých produktů jedním KENT produktem.  Při použití na sklo 

je účinná a rychlá, plastům rychle vrátí vzhled jako nový, sedadla a potahy čistí bez prosáknutí, stopy od 

mastnoty a oleje jednoduše odstraní. All Purpose Foam Cleaner zanechá svěží čistou a příjemnou vůni 
citronu. Neobsahuje silikon a je tedy bezpečná pro použití v lakovně a v karosárně. 

1. Před použitím důkladně protřepejte! 
2. All Purpose Foam Cleaner aplikujte ze vzdálenosti 25 až 30 cm na čištěný povrch. 

3. Čistou látkou utřete do sucha.   

4. Pokud je potřeba, postup opakujte.  

 

Pozn.: Pokud chcete čistit tkaninu nebo kůži, proveďte nejprve test kompatibility s čištěným povrchem, 

nejlépe na nepatrné ploše, zda nenechává zbytky.  
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INSTRUKCE 

ALL PURPOSE FOAM CLEANER 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

All Purpose Foam Cleaner APFC 750 ml – sprej 60071 



Číslo výrobku:          60071 

Název:                       All Purpose Foam Cleaner  

Životnost:                30 měsíců 

Vytlačování produktu:    sprej – 750 ml 

Konzistence:          středně viskózní pěna 

Bezpečnostní list: ano 

Hustota při 20°C: 0,911 g/cm³  

Odér:   lehká vůně d-limonenu 

Rozpustnost ve vodě: zcela mísitelná 

VOC:  205 g/l 

Odstranění:  vytřít do sucha čistou látkou 

Rozražení pěny: cca 3 - 5 minut 

Teplotní rozsah: +5°C až +25°C 

Kód celního sazebníku: 3402 13 00 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 

uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 

nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

ALL PURPOSE FOAM CLEANER 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 15001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 


