
Pledge® Multi-Surface Cleaner 
NAPI TISZTÍTÓSZER PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA

Többcélú spray, amely eltávolítja a port, foltokat, ujjlenyomatokat 
és szennyeződéseket.

Termékleírás 
Tisztítja a legtöbb kemény felületet*, eltávolítja a port, 
foltokat, ujjlenyomatokat és szennyeződéseket anélkül, 
hogy csíkokat vagy maradványokat hagyna, és nem 
károsítja a felületet.
 • Kíméletes tisztítószer mindennapi használatra professzionális  

 környezetben.
 • 3x jobb por- és szennyeződéseltávolítás a száraz ruhához képest
 • A legtöbb kemény felületet* tisztítja a por, foltok, ujjlenyomatok és  

 szennyeződések eltávolításával csíkok és maradványok hagyása nélkül, a felületek károsítása nélkül. 
 • Tiszta, friss illatot hagy
 • Exkluzív extra nagy kereskedelmi csomagolás
 • Bármely kereskedelmi vagy nyilvános területen történő használatra

COMMERCIAL
& PUBLIC
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*Csak kész, zárt felületeken használható.

1. Használat előtt 
olvassa el a címkét.

2. Ne csavarja 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 szövetre..

Hogyan kell használni:

Kerámia csempe Kikészített fa 
(tömített fa)

Gránit Rozsdamentes 
acél

Üveg

Márvány Elektronika Króm Műanyagok Tükrök

Hol kell használni:

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® Multi-Surface Cleaner 
NAPI TISZTÍTÓSZER PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA

Biztonsági információk:
Nyomástartó edény: melegítéskor felrobbanhat. Allergiás 
bőrreakciót okozhat. Tartsa kéznél a termék csomagolását vagy 
címkéjét arra az esetre, ha orvosi segítségre lenne szükség. 
Gyermekek elől elzárva tartandó. 

HA A BŐRÖN VAN: Bő szappannal és vízzel mossuk le. 

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. Viseljen védőkesztyűt. 
A tartalmat/tartályt a helyi előírásoknak megfelelően 
ártalmatlanítsa. Csak jól szellőző helyiségekben használja. Hűvös, 
száraz helyen tárolja. A tartalom 2 tömegszázalékban gyúlékony. 

Kizárólag professzionális használatra.
Anyagbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

Szavatossági idő
A gyártástól számított 24 hónap.

Tartalmazza a  címet.: < 5% nem ionos tenzidek;2-metil-2H-izo-
tiazol-3-on.
Tartalmaz továbbá: parfümöt; linaloolt; metilizotiazolinont.

Műszaki adatok

Megjelenés Aeroszol

Színes Fehér

Szag Esőzuhany

pH-érték NEM ALKALMAZHATÓ

Készletkód: 318693 | Bőrönd Mennyiség: 12 | Méretek: 400ml
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