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INSTRUKCE

UPHOLSTERY CLEANER

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Upholstery Cleaner KUC1 1 l - lahev 849501

Upholstery Cleaner KUC 5 l - kanystr 85450

Unikátní vysoce koncentrovaný čistič vhodný 
pro použití na čalounění, koberce a plastové 
povrchy.

 Ředění: 1 díl produktu na 30 dílů vody
 Vhodný na tkaniny, koberce a plastové povrchy
 Neobsahuje kyseliny a žíraviny
 Zabraňuje ničení tkanin

 Úsporný a bezpečný na použití
 Redukuje zásoby
 Obsahuje příjemnou citrusovou vůni společně 

s přísadou pro tvorbu optického lesku k 
vyzdvižení mnoha barevných odstínů bez 
zbarvení.

Upholstery Cleaner může být použit na čalounění, tkaniny a potahy sedadel, potahy stropů karoserie, 
koberce, plasty a pryž.  

Obsahuje příjemnou citrusovou vůni  společně s přísadou pro tvorbu optického lesku k vyzdvižení mnoha 
barevných odstínů bez zbarvení a ničení tkanin.

Hlavní znečištění – zřeďte 1 díl produktu 30-ti díly horké vody. Odolné skvrny na tkaninách mohou 
být třeny jemným kartáčem. Odolné skvrny sametu třete houbičkou.

Poznámka:
Pro výjimečně odolné skvrny můžeme zvýšit, koncentraci zředěním maximálně 1 dílu 
produktu s 10 díly horké vody. 



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.

UPHOLSTERY 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: 849501, 85450
Název:                      Upholstery Cleaner
Životnost: 36 měsíců
Rizikové info:          není nebezpečný
Balení: 1 l – láhev, 5 l – kanystr 
MSDS: ano
Hustota při 20°C: 1,06 g/cm3

Vůně: charakteristická
Rozpustnost ve vodě: vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná
VOC: 0 g/l


