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INSTRUKCE

PERFECT INOX

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Perfect Inox KPI 500 ml – sprej 84119

Vysoce účinný a snadno použitelný čistič na 
nerezové povrchy, zanechávající ochrannou 
vrstvu proti znečištění.

✓ Schváleno NSF A7 – bezpečný pro použití v oblastech v blízkosti potravin.

✓ Odstraňuje nečistoty, lehká mazadla, kuchyňský tuk a zbytky potravin – šetří čas a úsilí.

✓ Chrání povrchy před vodními skvrnami a špínou – udržuje dlouhodobě kvalitní výsledek.

✓ Rychle působí a snadno se používá.

Perfect Inox odstraňuje nečistoty, lehkou mastnotu a kuchyňský tuk z mnoha povrchů.

Je ideální pro použití na všechny nerezové povrchy, zejména v komerčních kuchyních, na nemocniční vozíky, 
speciální stroje a vozidla, jachty nebo čluny a námořní vybavení, zemědělské vybavení, dveře od výtahu, 
ledničky, mikrovlnné trouby, sporáky, odpadkové nádoby a mnoho dalších aplikací.

1. Před použitím sprej dobře protřepejte.
2. Nadbytek mastnoty a špíny odstraňte špachtlí nebo škrabkou.
3. Jemně přestříkejte povrch, který bude čištěn.
4. Použitím vlhké utěrky, setřete špinavou oblast.
5. Vyleštěte do sucha suchou  bezprašnou tkaninou.



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.

PERFECT INOX

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: 84119

Název:                      Perfect Inox

Životnost:               24 měsíců
Rizikové info:          extrémně hořlavý
Barva produktu:     čirá
Konzistence: kapalina

NSF registrace: kategorie A7 

MSDS: ano

Bod vzplanutí: -40°C

Rozpustnost ve vodě: vůbec nebo jen málo rozpustná
VOC: 200 g/l


