
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Multifunkční čisticí pěna na měkké i tvrdé povrchy včetně 

skla, která zanechává nemastný a čistý povrch. Schválena 

NSF v kategorii C1. 

 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 ani zbytky 

 Jeden čistič na vše – šetří čas  

 Neobsahuje di-limonen (nedráždí kůži) 

Multifunkční čisticí pěna na široké spektrum povrchů, která se může použít jak na měkké, tak i na tvrdé povrchy. 

Je navržena pro lehké a rychlé získání lesku a odmaštění mnoha povrchů. Je určena speciálně k nahrazení mnoha 

různých podobných výrobků jen jedním KENT produktem. Na sklo je efektivní a rychlá, plasty rychle vrací do 

zánovní podoby a sedadla a potahy stropu karoserie mohou být čištěny bez „namáčení“.  Lze ji použít na všechny 

typy vozidel (zevnitř i zvenku), v průmyslu, kanceláři nebo např. kuchyně, umývárny, okna a nábytek. Zanechává 

příjemnou svěží vůni. Neobsahuje silikony a je bezpečná pro použití v karosárnách. 

1. Před použitím důkladně protřepejte! 
2. Aplikujte ze vzdálenosti 25 až 30 cm na čištěný povrch. 

3. Čistou látkou utřete do sucha.  

4. Pokud je potřeba, postup opakujte. 

Aktualizováno k 30/11/2015              … The choice of professionals 

INSTRUKCE 

NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

New All Purpose Foam Cleaner NAPFC 750 ml – sprej 84909 

New All Purpose Foam Cleaner NAPFC 500 500 ml – sprej 85964 

Poznámka: Pokud chcete čistit tkaninu, nejprve 

pěnu vždy vyzkoušejte na nenápadném místě.

  



Číslo výrobku:          84909, 85964 

Název:                       New All Purpose Foam Cleaner  

Vzhled:  bílá pěna (střední viskozity) 
Životnost:                30 měsíců 

Balení:     sprej – 750 ml a 500 ml 

Bezpečnostní list: ano 

Vůně:   příjemná citronová 

Hustota při 20°C: 0,913 g/cm³  
pH při 20°C:  10 

Rozpustnost ve vodě: plně rozpustná 

VOC:  191 g/l 

Skladovací podmínky: v suchu a chladu (10 až 35°C) 

Aplikační teplota: 10 až 35°C 

Kód celního sazebníku: 34029010 (750 ml) 

  84039990 (500 ml) 

 

NSF registrace:  151415 – kategorie C1 (750 ml) 

  151685 – kategorie C1 (500 ml) 

   

Na základě NSF registrace v kategorii C1, je produkt akceptovatelný pro použití v nepotravinářských výrobních 

oblastech, nevýrobních oblastech a/nebo vnějších oblastech potravinářského zařízení (C1) pod podmínkou že 

není použit k maskování zápachu vyplývajícího z nehygienických podmínek, a že žádný charakteristický zápach 

nebo vůně nepronikne do oblasti potravin určených ke konzumaci. Pokud je použit na zařízení, které bude 

vráceno do potravinářských výrobních oblastí, produkt musí před vrácením zcela smytý a omytý pitnou vodou. 

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. 

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 

NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER 


