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NEUTRALNY ŚRODEK W PŁYNIE DO CZYSZCZENIA SZKŁA I PLASTIKU – GLASS 
CLEANER 
 

GLASS CLEANER jest gotowym do użycia środkiem w płynie, odpowiednim do czyszczenia szkła, plastiku, 

stali oraz innych połyskujących powierzchni. Ma silne właściwości odtłuszczające i tworzy powłokę 
antystatyczną, chroniącą przed kurzem. 
 

ZASTOSOWANIE 
Szkło, plastik, lustra, stal i inne powierzchnie z połyskiem. 
 

 

SPOSÓB UŻYCIA 
- Nanieść GLASS CLEANER bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.  
- Przetrzeć ręcznikami papierowymi lub szmatką z mikrofibry. Nie wymaga spłukiwania. 
 

 

 
Do zastosowania we 

wnętrzach 

 
Gotowy do użycia Nakładanie  

szmatką 

   

 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

Ciężar właściwy: 

1 ± 0,05 g/ml 

 
Odczyn pH 
11,4 ± 0,5 

 

 

OSTRZEŻENIA 

Działanie mechaniczne usuwa zarazki i bakterie z powierzchni; produkt nie ma właściwości bakteriobójczych.  
Chronić przed działaniem niskich temperatur, przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę załączoną do produktu. 
Chronić przed dostępem dzieci. 
Zawartość/ pojemnik utylizować zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, międzynarodowymi. 
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UWAGI 

Produkt spełnia ograniczenia dot. limitów zawartości LZO (Lotne Związki Organiczne), określone w Dyrektywie 

2004/42/WE. 
 

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Zapoznać się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa (SDS) produktu, do pobrania na stronie internetowej 

www.icaforyou.com. 
 

 

Użytkownik musi przed użyciem sprawdzić przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za końcowy rezultat pracy. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, jak również ewentualne 
informacje ustne, przekazywane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje 
nieaktualne lub błędne. Informacje tracą ważność w momencie opublikowania nowego wydania. Prosimy o kontakt w 
sprawie dostawy najnowszego wydania, które można również pobrać na stronie internetowej www.icaforyou.com. 
 

http://www.icaforyou.com/
mailto:info@icaforyou.com
http://www.icaforyou.com/
http://www.icaforyou.com/

