
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja użytkowania
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7CLEAN jest gotowym do użycia, wysoko
skutecznym, nie niszczącym materiału,
intensywnym środkiem czyszczącym o neutralnym
pH, przeznaczonym do łatwego usuwania
różnych zanieczyszczeń na praktycznie każdej
powierzchni twardej i miękkiej w pojazdach
mechanicznych, motocyklach, łodziach,
przyczepach kempingowych/kamperach i
pojazdach użytkowych. We wnętrzu idealny
do delikatnego czyszczenia wszystkich
powierzchni wewnętrznych, włącznie z pokrowcami
materiałowymi, dywanikami, elementami z
tworzywa sztucznego, gumy i metalowymi listwami
ozdobnymi.  Na zewnątrz do intensywnego
czyszczenia również w przypadku zaschniętych
zanieczyszczeń (np. resztek owadów ) na lakierze,
plastikach i szkle.
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Wskazówka robocza
Sposób użycia:
Przed użyciem wypróbować w niewidocznym miejscu!
Czyszczenie twardych powierzchni:
Środek czyszczący rozpylić bezpośrednio na powierzchnię, chwilę odczekać i zetrzeć wilgotną ściereczką z
mikrofibry. W przypadku uporczywych zabrudzeń pozostawić na powierzchni przez ok. 2 min. W razie potrzeby
wyczyścić np. gąbką, szczotką, spłukać i pozostawić do wyschnięcia.
Czyszczenie powierzchni tekstylnych:
Środek czyszczący rozpylić bezpośrednio na powierzchnię i pocierać ściereczką z mikrofibry. Następnie
zetrzeć brud wilgotną ściereczką z mikrofibry, płukając przy tym często ściereczkę. W razie potrzeby odkurzyć
odkurzaczem lub urządzeniem piorącym i pozostawić do wyschnięcia.

Nie rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na powierzchnie skórzane, lecz najpierw nanieść środek na
czystą ściereczkę i pocierać nią powierzchnię.

UWAGA! Nie nadaje się do zamszu lub alcantary. W przypadku delikatnych, najczęściej jasnych tkanin lub
powierzchni welurowych przed użyciem wypróbować środek w niewidocznym miejscu.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń
praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na
dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.
Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w technicznej karcie informacyjnej dostępnej na stronie internetowej:
www.normfest.com


