
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Rychle a efektivně působící čistič na bázi
citrusového oleje

� Silné rozpouštědlo – efektivní a intenzivní čištění
� Rychle schnoucí – zajistí krátkou dobu čištění
� Příjemný citrusový odér – nepáchne jako čistič
� Neobsahuje Chlor-fluorované uhlovodíky a Chlorované uhlovodíky – bezpečná manipulace
� Bez obsahu silikonů – bezpečný pro použití v lakovnách

KENT Citrus Cleaner je rychle a intenzivně působící čistič na bázi citrusových olejů. Čistič efektivně odstraňuje
většinu problémových druhů znečištění jako jsou oleje, maziva, zbytky lepidel, a to i z povrchů odolných
rozpouštědlům při zachování šetrnosti k povrchu samotnému.

1. Sprej před použitím důkladně protřepejte!
2. Aplikujte na ošetřovaný povrch.
3. Přetřete čistou, suchou textilní utěrkou, nechte odpařit, eventuálně podle potřeby postup opakujte.

Nedoporučuje se aplikovat na nevyzrálé laky. Pokud máte obavu ohledně vhodnosti použití Citrus
Cleaneru na určitý typ plastů či gumy, vyzkoušejte jej nejdříve na nenápadném místě.
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INSTRUKCE

CITRUS CLEANER

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Citrus Cleaner CG500 500 ml - sprej 86454

Citrus Cleaner CG1 1 l - lahev 86455



Číslo výrobku: 86454,86455

Název: CITRUS CLEANER

Báze : Citrusové výtažky

Vzhled/barva:         nízkoviskózní bezbarvá kapalina

Odér: Citrus

pH: Neuvedeno

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný nebo těžko mísitelný

VOC: 658 g/l – sprej, 800 g/l – lahev

Životnost: 12 měsíců

Kód celního sazebníku: 440 290 90 – lahev, 381 400 90 - sprej

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.

CITRUS 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


