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ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

UNIVERZÁLNÍ ČISTÍCÍ
PĚNOVÝ SPRAY

• Čistící a odmašťovací pěnový spray.
• Používá se snadno a rychle.
• Nezanechává žádné stopy, šmouhy nebo

barevné skvrny.
• Neobsahuje abraziva.
• Příjemně voní.
• Bezpečný na citlivé povrchy.

UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrazků jsou udavány s
maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si
uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost
použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní
účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost
těchto informací a odmítá záruku za vaše
konkretní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio
poskytuje, se týká pouze standardních prodejních
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za
škody v důsledku nesprávného použití nebo
prodeje výrobku jinému odběrateli.

MULTIFOAMMFM
VŠEOBECNÉ INFORMACE
MULTIFOAM je univerzalní a účinný pěnový sprej
pro odmašťování a čištění.
MULTIFOAM se používá snadno a rychle.
MULTIFOAM je bezpečný, dokonce i při použití na citlivé
povrchy.

MULTIFOAM neobsahuje žadná abraziva a má
příjemnou vůni.
MULTIFOAM nezanechává žádné stopy, šmouhy nebo
barevné skvrny.

TECHNICKÁ DATA
Výrobek: Lehce pěnící kapalina ve spreji.
Základní složky: Detergent, alkohol, přídavné látky,
čpavek,aromatické látky,demineralizovaná voda.
Specifická hustota: 0,992 při 20 °C.

Bod zapálení: Žádné
Spotřebujte optimálně do 36 měsíců od data dodání.
URČENO POUZE PRO PROFESIONALNÍ UŽIVATELE

POUŽITÍ
• PRŮMYSL:Ideální pro čištění a odmašťování

kancelářského, kuchyňského a koupelnového
vybavení, dlaždic, umyvadel z nerezové oceli a
hliniku, van, osvětlení, lakovaných a
emailovaných povrchů, kožených a koženkových
sedadel,počitačového vybavení od obrazovek po
klávesnice, porcelánu, zrcadel, koberců, ...

• AUTOMOBILY
Čistí všechny leštěné, chromované, lakované a
plastové povrchy, jako například lišty, polstrování
sedaček a dveří.Odstraňuje stopy nikotinu,
podrážek, dokonce i hmyzí exkrementy a mrtvý
hmyz z čelního skla a reflektorů.

• MOTOCYKLY
Odstraňuje mastnotu, špínu a lehké pryskyřice z
ozdobných lišt, krytů, předního skla, ale i oděvů.
MULTIFOAM neobsahuje žádná abraziva a má
příjemnou vůni.

Objednací číslo Název Balení Zařazení
N482001 Multifoam 500 ml spray ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE


