
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Profesionální čistící prostředek pro odstranění 
mastnoty a nepoddajných skvrn z tkanin a 

koberců. 

 Odstraňuje nepoddajné skvrny (olej, mazivo, tér) 

 Rychleschnoucí 

 Neobsahuje trichlorethan 

 Efektivní složení, rychlé a snadné použití 

• Odstraňuje olejové skvrny, mazivo, potraviny 

• Rozpouští skvrny od téru, odolný proti rezavění 
• Odstraňuje žvýkačky z koberců a čalounění 
• Odstraňuje nevytvrzený uretan uvnitř vozidla po výměně čelního skla 

1. Vyzkoušejte na malém nenápadném místě barevnou stálost. 

2. Vysajte nebo odstraňte prach z místa, které má být vyčištěno. 

3. Před použitím důkladně protřepejte a naneste ze vzdálenosti 15-20cm. 

4. Čistěte kruhovými pohyby a setřete.  

5. Začněte od kraje skvrny k jejímu středu, předejdete tak rozmazání skvrny.  
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INSTRUKCE 

CLEANER AND SPOTTER 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Cleaner and Spotter SCS 500 ml – sprej 34691 



Číslo výrobku:          34691 

Název:                       Cleaner and Spotter 

Životnost:  24 měsíců 

Balení:     500 ml – sprej 

Bezpečnostní list: ano 

Hustota při 20°C: není určena 

Vůně:   charakteristická 

Rozpustnost ve vodě: vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná 

VOC:  524 g/l 

Kód celního sazebníku: 34029090 

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. 

CLEANER AND SPOTTER 

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 


