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INSTRUKCE

GLASS KLEEN 2

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Glass Kleen 2 SGK2 500 ml - sprej 85098

✓ Rozpouští mastnotu
✓ Odstraňuje tabákový povlak 
✓ Unikátní složení 
✓ Neobsahuje silikony

✓ Rychle schne – šetří čas

Pěnový čistič, který rychle odstraňuje mastnotu, 
zbytky hmyzu a nikotinové skvrny ze skla a 
lakovaných povrchů.

✓ Snadný a ekonomický na použití
✓ Zanechává čistý povrch a svěží vůni
✓ Nedělá šmouhy a pruhy na skle
✓ Odstraňuje nečistoty ze skla
✓ Bezpečný pro karosárny

1. Před použitím protřepat!

2. Nastříkejte rovnoměrnou mlhu produktu New Glass Kleen 2 na čištěný povrch.

3. Setřete povrch jemnou čistou tkaninou nebo papírovou utěrkou.

New Glass Kleen 2 je aerosol – připravený pro čištění skla, který je efektivní, rychlý a jednoduchý. 
Odstraňuje mastnotu, usazeniny tabáku, zbytky hmyzu, změkčovače a jiné nečistoty a zanechává čistý 
povrch beze šmouh.
New Glass Kleen 2 neobsahuje silikon, proto je bezpečný pro použití v karosárnách. 
Po použití zanechává svěží vůni.



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.

GLASS KLEEN 2

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

Číslo výrobku: 85098

Název:                      Glass Kleen 2

Životnost:               24 měsíců
Rizikové info:          extrémně hořlavý
Vytlačování produktu:   sprej

Konzistence:         pěna
MSDS: ano

Hustota při 20°C: není určena
Vůně: charakteristická
Rozpustnost ve vodě: částečně mísitelná
VOC: 126,47 g/l

Kód celního sazebníku: 3402 19 00


