
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 techniczna

Intensywny środek do
czyszczenia wnętrz
Interno Protect
5 litrów / 2000-05-5

INTERNO jest gotowym do użycia, nie
zawierającym silikonu, wysoko skutecznym, nie
niszczącym materiału, intensywnym środkiem
czyszczącym do łatwego usuwania różnych
zanieczyszczeń na praktycznie każdej powierzchni
w pojazdach mechanicznych, motocyklach,
łodziach, przyczepach kempingowych/kamperach
i pojazdach użytkowych. INTERNO pielęgnuje
zarówno twarde jak i miękkie powierzchnie,
takie jak tworzywa sztuczne, winyl, powierzchnie
chromowane, listwy uszczelniające i progowe,
skórę samochodową, tapicerkę i chodniki.
Pozostawia na powierzchniach plastikowych
matowy efekt oraz przyjemny, świeży zapach.
gotowy do użycia
nie zawiera kwasów ani silikonu
dba o twarde i miękkie powierzchnie takie jak
plastik, winyl, chrom, uszczelki i listwy progowe,
skóry samochodowe, tapicerki i dywany
nie nadaje się do zamszu i alcantary
Pozostawia matowe wykończenie i przyjemnie
świeży zapach na plastikowych powierzchniach
nie zawiera rozpuszczalników węglowodorowych
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Spryskać obficie ściereczkę z mikrofibry i przetrzeć nią wszystkie gładkie powierzchnie we wnętrzu
pojazdu. Jeśli to konieczne, ewentualnie wytrzeć dodatkowo lekko zwilżoną ściereczką z mikrofibry. W przypadku
mocno zabrudzonej tapicerki lub podsufitki, rozpylić środek bezpośrednio na powierzchni i zetrzeć zwilżoną
ściereczką z mikrofibry wykonując koliste ruchy. Następnie zebrać odkurzaczem lub urządzeniem piorącym i po
prostu pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA! Nie nadaje się do zamszu lub alcantary. Przy delikatnych, najczęściej jasnych tkaninach lub
powierzchniach welurowych 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.

zakresy zastosowania
Interno ma wielorakie zastosowanie w obszarze samochodów osobowych,motocykli,przyczep i samochodów
użytkowych.Nadaje się do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni plastikowych,winylowych,chromowanych,listew
uszczelniających i progowych,skóry w aucie,tapicerek i dywanów.



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.

Dane techniczne
zawartość:5 litrów, skład:kompleksowa mieszanka substancji powierzchniowo czynnych,rozpuszczalników
brudu z substancjami powierzchniowo czynnymi na bazie wody z substancjami zapachowymi           -bez silikonu
-chronić przed mrozem


