
Pronto® Multi-Surface Cleaner 
ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO CODZIENNEGO UŻYTKU W ŚRODOWISKU PROFESJONALNYM

Spray do wielu powierzchni usuwający kurz, smugi, odciski palców i brud

Opis produktu 
Czyści większość twardych powierzchni*, usuwając kurz, smugi, 
odciski palców i brud bez pozostawiania smug i osadów oraz bez 
uszkadzania powierzchni.

 • Delikatny, codzienny środek czyszczący do stosowania w środowiskach profesjonalnych
 • 3-krotnie lepsze usuwanie kurzu i brudu w porównaniu z suchą ściereczką
 • Usuwa kurz z większości twardych powierzchni* bez pozostawiania smug i osadów oraz bez uszkadzania powierzchni, 

 smugi, odciski palców i brud. 
 • Pozostawia czysty, świeży zapach
 • Ekskluzywne, bardzo duże opakowania handlowe
 • Może być stosowany w każdym miejscu komercyjnym lub publicznym

*Tylko do użytku na zamkniętych powierzchniach.

1. Przed użyciem należy 
przeczytać etykietę.

2. Nie należy przekręcać 
nakrętki.

3. Przed użyciem dobrze 
wstrząsnąć.

4. Trzymając pojemnik 
w pozycji pionowej, 

spryskaj powierzchnię z 
odległości około 6 cali 
lub bezpośrednio na 

ściereczkę.

Sposób użycia:

Płytki ceramiczne Wykończone drewno 
(drewno uszczelnione)

Gránit Rozsdamentes acél Üveg

Marmur Elektronika Chrom Tworzywa sztuczne Lustra

Gdzie stosować:
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info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Niniejsze informacje oraz wszelkie inne porady techniczne oparte są na naszej 
obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie oznacza to jednak, że ponosimy z tego tytułu 
odpowiedzialność lub inne zobowiązania prawne; dotyczy to również istniejących 
praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw patentowych. 
W szczególności nie zamierzamy udzielać żadnych gwarancji, wyraźnych lub do-
rozumianych, ani też nie gwarantujemy właściwości produktu w sensie prawnym. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu tech-
nologicznego lub innych zmian.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Pojemnik pod ciśnieniem: może wybuchnąć po podgrzaniu. Może 
powodować reakcję alergiczną skóry po podgrzaniu. W razie konieczności 
zasięgnięcia porady lekarza należy zachować pod ręką opakowanie produktu 
lub jego etykietę. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

JEŚLI NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 
powyżej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, 
iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie jest zabronione. 
Nie należy ich przebijać ani przypalać, nawet po użyciu. Stosować rękawice 
ochronne. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Stosować tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać 
w chłodnym, suchym miejscu. Zawartość jest łatwopalna w stężeniu 2% 
wagowych. 

Tylko do użytku profesjonalnego.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

Okres przydatności do spożycia 
24 miesiące od daty produkcji.

Zawiera: < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne; 2-metylo-2H-izoti-
azol-3-on.Zawiera również: perfumy; linalol; metyloizotiazolinon.

Dane techniczne

Data publikacji Aerozol

Kolor Biała

Zapach Deszczownica

Wartość pH N/A

Kod towaru: 318693  |  Sprawa Ilość: 12  |  Rozmiar: 400ml
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