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Penový čistič krbového skla

výkonný penový čistič |
ekologicky neutrálny

Výkonný penový čistič, ktorý ľahko odstráni sadze, prach, popol a iné 
nečistoty z krbových skiel. Účinkuje ihneď po použití a spoľahlivo, 
rýchlo, bez intenzívneho drhnutia odstráni nečistoty na krbovom 
skle.

Penový čistič krbového skla je rovnako vhodný na kachľové pece 
ako aj iné krbové systémy - napríklad kachle na pelety, drevo 
alebo uhlie.

Penový čistič krbového skla je výkonný, efektívny a zároveň 
ekologický: čistič je ekologicky neutrálny, biologicky odbúrateľný, 
bez fosfátov, formaldehydov, bez korozívnych a žieravých prísad.

Doba skladovania 24 mesiacov

Farba biely

Návod na použitie
• Penový čistič krbového skla dôkladne pretrepte 
• Sýto nastriekajte na vychladnuté* sklo asi vo vzdialenosti 25 cm
• Penový čistič nechajte pôsobiť asi 1 - 2 minúty
• Zotrite do sucha čistou papierovou utierkou
• Hotovo!

V prípade hrubého znečistenia postup opakujte alebo nechajte 
Penový čistič dlhšie pôsobiť.

*Používajte len vtedy, keď je krb studený.

Skladovanie
Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a
teplotami nad +50°C.

Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON produktmi je nutné dodržať fyzikálne, 
bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a 
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných 
údajov.

Dostupvné veľkosti balenia
70201400 Penový čistič krbového skla, 400 ml

Vlastnosti

Zápach

biologicky odbúrateľný

citrusový

Technické údaje

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a 
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov 
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. 
Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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