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INSTRUKCE

MULTI CLEANER

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Multi Cleaner KMC 1L 1 l - lahev 80260

✓ Rychle působí.

✓ Ekonomický – lze ředit 4:1 pro lehce zašpiněné povrchy. 

✓ Čistí sklolaminát.

✓ Nepoškozuje lakované povrchy.

✓ Snadné použití – sprej setřete nebo opláchnete vodou.

Unikátní čistič na vodní bázi, biologicky

odbouratelný, použitelný na širokou škálu
povrchů od tkanin až po plastové nárazníky.

Rychle proniká a odstraňuje špínu a nečistoty.

Multi-Cleaner je ideální pro renovaci tkanin, stropů, plastů, gumových rohoží a všech pevných povrchů. 

Odstraňuje brzdový prach z litých kol, nikotin ze stropu, rozlitou naftu z betonu a pomáhá s odstraněním 
sloučenin a leštidel z texturovaných plastových dílů.

1. Nastříkejte na čištěný povrch, zakořeněné nečistoty odstraňte kartáčem.

2. Opláchněte vodou a osušte čistým hadrem nebo nechte oschnout.

3. Ředění 1 díl Multi Cleaner na 4 díly vody se doporučuje pro tkaniny a méně špinavé povrchy.



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.

MULTI 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

Číslo výrobku: 80260

Název:                      Multi Cleaner

Skladovatelnost:               36 měsíců 
Rizikové info:          není
MSDS: ano

Hustota při 20°C: 1,03 g/m³ 
Vůně: charakteristická
Rozpustnost ve vodě: úplně mísitelná
Ředění: 1 díl Multi-Cleaneru na 4 díly vody
VOC: 50 g/l 

Kód celního sazebníku: 3402 90 90


