
SURE® Glass Cleaner

Gotowy do użycia preparat do czyszczenia powierzchni 
szklanych

Opis

Cechy

• Przeznaczony co czyszczenia wszelkich wodoodpornych powierzchni np.: okien,
luster, glazury i innych szkliwionych powierzchni;

• Bez dodatków zapachowych i barwiących;
• Zawiera składniki pochodzenia roślinnego ze źródeł odnawialnych;
• W 100% biodegradowalny i podlegający naturalnym procesom rozkładu;
• 

Zalety

• Doskonale usuwa ślady palców oraz inne zabrudzenia przylegające
do powierzchni; 

• Łatwy w użyciu;
• Znikomy wpływ na środowisko naturalne;

Sposób użycia

Metoda natryskowa

1. Preparat SURE Glass Cleaner natrysnąć na ściereczkę.
2. Umyć powierzchnię wilgotną ściereczką.
3. Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać czystą wodą.
4. Pozostawić do wyschnięcia.

SURE Glass Cleaner jest częścią unikalnej gamy produktów opartych na składnikach
pochodzenia roślinnego, w 100% biodegradowalnych, przeznaczonych do codziennego,
profesjonalnego utrzymania czystości. SURE Glass Cleaner jest preparatem przeznaczonym
do mycia powierzchni szklanych ( np.: szyby, lustra, inne przeszklenia). Nie pozostawia
smug na czyszczonych powierzchniach.

Preparat gotowy do użycia.

Nieklasyfkowany, bez znaków zagrożenia na opakowaniu ( bezpieczny dla
użytkownika oraz środowiska naturalnego).

Dane techniczne:

Postać  bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz
pH koncentrat ok. 3
Gęstość (20°C):  ok. 1,07

Powyższe właściwosci reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec 
zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.
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Kompatybilność produktu

Środki ostrożności

Dostępne opakowania

Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem SURE Glass Cleaner, ubocznych
skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem
znajdują się w karcie charakterystyki.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródła ciepła.

W zalecanych warunkach SURE Glass Cleaner może być stosowany na wszystkich wodoodpornych powierzchniach.
Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie wody (niezabezpieczone powierzchnie drewniane, korkowe). 

SSURE Glass Cleaner jest dostępny w butelkach 750 ml oraz kanistrach 5 litrów, podlegajacych recyklingowi.
Kanister 5 litrowy może służyć do uzupełniania butelek 750 ml, w celu łatwego codziennego użycia.

Informacje o środowisku

*SURE Glass Cleaner jest w 100% biodegradowalny zgodnie z testem OECD 301B.

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowane powinno zostać zutylizowane przez certyfkowanego odbiorcę lub zgodnie
z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub
recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiazującym prawem.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio
wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach z dala od żywnosci, napojów i środków żywienia zwierząt.
Wchodzi w reakcję z alkaliami.

Postępowianie z odpadami 

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji

SURE® Glass Cleaner

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem SURE Glass Cleaner, ubocznych
skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują
się w karcie charakterystyki. 

Tylko do profesjonalnego stosowania.


