
1. Használat előtt 
olvassa el a címkét.

2. Ne fordítsa el a 
fedelet.

3. Használat előtt jól 
rázza fel.

4. Tartsa a kannát 
függőlegesen, és fújja 
a felületről kb. 6 cm-re 

vagy közvetlenül a 

Pledge® Amazing Shine Polish 
TOVÁBBFEJLESZTETT POLÍROZÓSZEREK PROFESSZIONÁLIS 
KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA

Polírozó spray, amely eltávolítja a port, csillog és véd

Termékleírás 
Eltávolítja a port, a piszkot, az ujjlenyomatokat és a 
foltokat. és javítja a legtöbb kemény felület 
megjelenését*

 • Fényjavítás professzionális környezetben történő használatra
 • Védő, fényes bevonatot biztosít anélkül, hogy viaszos maradványt hagyna maga után.
 • Eltávolítja a port, szennyeződéseket, ujjlenyomatokat, foltokat és maszatolásokat.
 • Javítja a legtöbb kemény felület megjelenését*
 • Exkluzív extra nagy kereskedelmi csomagolás
 • Bármely kereskedelmi vagy nyilvános területen történő használatra

*Csak kész, zárt felületeken használható.

Hogyan kell használni:

Laminált és 
tömített fa 

bútorok

Lezárt bőr Gránit Rozsdamentes 
acél

Kvarc és más...

Hol használható:

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

Ezek az információk és minden egyéb műszaki tanácsadás a jelenlegi ismeret-
einken és tapasztalatainkon alapulnak. Ez azonban nem jelent semmilyen felelős-
séget vagy egyéb jogi kötelezettséget részünkről; ez vonatkozik harmadik felek 
meglévő szellemi tulajdonjogaira is, különösen a szabadalmi jogokra. Különösen 
nem kívánunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vállalni, és jogi értelem-
ben nem garantáljuk a termék tulajdonságait. Fenntartjuk a jogot, hogy a techno-
lógiai vagy egyéb fejlesztések miatt változtatásokat hajtsunk végre.

Pledge® Amazing Shine Polish 
TOVÁBBFEJLESZTETT POLÍROZÓSZEREK PROFESSZIONÁLIS 
KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA

Biztonsági információk:
Nyomástartó edény: melegítéskor felrobbanhat. Hosszú távon 
káros a vízi szervezetekre. Gyermekek elől elzárva tartandó. 
Védje a napfénytől. Ne tegye ki 50 °C feletti hőmérsékletnek. 
Tartsa távol a hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és 
más gyújtóforrásoktól. Dohányzás tilos. Ne szúrja át és ne égesse 
meg, még használat után sem. A kezelés után alaposan mosson 
kezet. A tartalmat/csomagolást a helyi előírásoknak megfelelően 
ártalmatlanítsa. 
Csak jól szellőző helyiségekben használja. Hűvös, száraz helyen 
tárolandó. 
10 tömegszázalékban gyúlékony.

Kizárólag professzionális használatra.
Anyagbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

Szavatossági idő
A gyártástól számított 24 hónap.

Tartalmazza a  címet.: < 5% nemionos felületaktív anyagok, 
5-15% alifás szénhidrogének. 
Tartalmaz továbbá parfümöt; limonént; linaloolt; 2-brom-2-
nitropropán-1,3-diolt.

Műszaki adatok

Megjelenés Aeroszol

Színes Off-White

Szag Virágos

pH-érték NEM ALKALMAZHATÓ

Készletkód: 318691 | Bőrönd Mennyiség: 12 | Méretek: 400ml
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