
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.

Pronto® Amazing Shine Polish 
ULEPSZANIE POLEROWANIA DO UŻYTKU W ŚRODOWISKU PROFESJONALNYM

Spray do polerowania, który usuwa kurz, nabłyszcza i chroni

Opis produktu 
Usuwa kurz, brud, odciski palców, plamy i smugi oraz poprawia  
wygląd większości twardych powierzchni*.

 • Wzmocnienie połysku do stosowania w środowisku zawodowym
 • Zapewnia ochronne, błyszczące wykończenie bez pozostawiania woskowego nalotu.
 • Usuwa kurz, brud, odciski palców, plamy i smugi
 • Poprawia wygląd większości twardych powierzchni*.
 • Ekskluzywne bardzo duże opakowanie handlowe
 • Do stosowania we wszystkich obiektach handlowych i publicznych

*Tylko do użytku na zamkniętych powierzchniach.

Hogyan kell 

Meble z drewna 
laminowanego i 
lakierowanego

Skóra zamknięta Granit Rozsdamentes acél Kwarc i inne...

Gdzie stosować:

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

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.

Pronto® Amazing Shine Polish 
ULEPSZANIE POLEROWANIA DO UŻYTKU W ŚRODOWISKU PROFESJONALNYM

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Pojemnik pod ciśnieniem: może wybuchnąć po podgrzaniu. Długotrwałe 
szkodliwe działanie na organizmy wodne. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C. Chronić 
przed dziećmi. 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. Po zakończeniu pracy 
z produktem należy dokładnie umyć ręce. Zawartość/pojemnik usuwać 
zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosować tylko w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Zawartość 
jest łatwopalna w stężeniu 10% wagowych.

Tylko do użytku profesjonalnego.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

Okres trwałości
24 miesiące od daty produkcji.

Zawiera: < 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 5-15% 
węglowodorów alifatycznych. Zawiera również substancje zapachowe; limo-
nen; linalol; 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol.  

Dane techniczne

Data publikacji Aerozol

Kolor Off-White

Zapach Kwiatowa

Wartość pH N/A

Kod towaru: 318691  |  Sprawa Ilość: 12  |  Rozmiar: 400ml

GD3694/0622


