
1. Přečtěte si štítek 
před použitím.

2. Víčkem neotáčejte. 3. Dobře protřepejte 
před použitím.

4. Držte plechovku ve 
svislé poloze a stříkejte 

asi 6 cm od povrchu 
nebo přímo na látku.

Pledge® Amazing Shine Polish 
VYLEPŠENÍ LEŠTIDLA PRO POUŽITÍ V PROFESIONÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Lešticí sprej, který odstraňuje prach, leskne a chrání

Popis produktu 
Odstraňuje prach, nepořádek, otisky prstů a šmouhy. 
a zlepšuje vzhled většiny 
tvrdých povrchů*

 • Zlepšení lesku pro použití v profesionálním prostředí
 • Poskytuje ochrannou, lesklou vrstvu bez zanechání voskových nánosů
 • Odstraňuje prach, nepořádek, otisky prstů, šmouhy a rozmazání
 • Zlepšuje vzhled většiny tvrdých povrchů*
 • Exkluzivní extra velké komerční balení
 • Pro použití v jakýchkoli komerčních nebo veřejných prostorách

*Bezpečné použití pouze na dokončených, uzavřených površích.

Jak používat:

Laminátový 
nábytek a 
nábytek ze 

zataveného dřeva

Zapečetěná kůže Žula Nerezová ocel Quartz 
a další...

Kde použít:

6 in
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SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany 
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Tyto informace a veškeré další technické rady vycházejí z našich současných zna-
lostí a zkušeností. To však neznamená žádnou odpovědnost nebo jinou právní 
povinnost z naší strany; to platí i pro existující práva duševního vlastnictví třetích 
stran, zejména patentová práva. Zejména nemáme v úmyslu poskytovat žádné zá-
ruky, výslovné ani implicitní, ani neručíme za vlastnosti výrobku v právním smyslu. 
Vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technologického nebo jiného vývoje.

Pledge® Amazing Shine Polish 
VYLEPŠENÍ LEŠTIDLA PRO POUŽITÍ V PROFESIONÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Bezpečnostní informace:
Tlaková nádoba: Při zahřátí může prasknout. Škodlivý pro vodní 
organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah 
dětí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám 
vyšším než 50 °C. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých 
povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Zákaz 
kouření. Nepropichujte a nepopalujte, a to ani po použití. Po 
manipulaci si důkladně umyjte ruce. Obsah/obal zlikvidujte v 
souladu s místními předpisy. 
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na 
chladném a suchém místě. 
10 % hmotnosti obsahu je hořlavých.

Pouze pro profesionální použití.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Doba použitelnosti
24 měsíců od data výroby.

Obsahuje: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % 
alifatické látky uhlovodíků.
Obsahuje také parfém; limonen; linalool;
2-brom-2-Nitropropan-1,3-diol.

Technická data

Vzhled Aerosol

Barva Off-White

Zápach Květinový

Hodnota pH NEUPLATŇUJE SE

Skladový kód: 318691 | Kufřík Množství: 12 | Rozměry: 400ml
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