
MULTIBOND-67
Pianka czyszcząca, antystatyczna

OPIS PRODUKTU:
MULTIBOND-67  -  to  antystatyczny  preparat  czyszczący  w 
aerozolu.  Idealny  do  czyszczenia  luster,  okien,  okładzin  na 
meblach,  tapicerki  samochodowej,  sprzętu  komputerowego, 
fotograficznego, RTV i AGD. 
MULTIBOND-67  to  efektywna  pianka  o  wszechstronnym 
zastosowaniu  w  przemyśle,  biurach,  bankach,  hotelach, 
szpitalach,  zakładach  usługowych,  sklepach,  serwisach 
komputerowych,  samochodach,  przyczepach  oraz  gospo-
darstwie domowym. 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
MULTIBOND-67 stosuje się w bieżącej konserwacji i czyszczeniu 
różnego  rodzaju  powierzchni:  szkła,  tworzyw  sztucznych, 
metali, skóry, gumy, kamienia, ceramiki jak również delikatnych 
warstw  ochronnych  napylonych  na  ekrany  monitorów, 
obiektywy kamer i aparatów fotograficznych.
Skutecznie  penetruje  czyszczone  powierzchnie,  usuwa  kurz, 
tłuszcze, nikotynę i inne zanieczyszczenia.
Nie pozostawia smug, czyści dokładnie. Nadaje się również do 
powierzchni tapicerowanych (wsiąkliwych).

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:
Kolor:   przezroczysty, bez zawiesin
Zapach:   charakterystyczny dla amoniaku
Skład chemiczny: mieszanina substancji czyszczących, 

amoniak, woda, gaz pędny (CO2)

WPŁYW NA EKOLOGIĘ:
nie  zawiera  węglowodorów,  nie  zawiera  trójchloroetanu, 
napełniony gazem CO2.

MAGAZYNOWANIE:
Przechowywać w pozycji  pionowej w temperaturze od 0°C do 
+25°C  w  suchym,  dobrze  wentylowanym  pomieszczeniu  w 
prawidłowo oznakowanym szczelnie  zamkniętym oryginalnym 
pojemniku. Produkt przechowywać z daleka od źródeł ciepła i 
zapłonu, otwartego ognia, urządzeń iskrzących.

OPAKOWANIA:
spray 600ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:
Produkt  jest  bardzo  łatwy  w  użyciu.  Nie  wymaga  żadnych 
umiejętności  w  posługiwaniu  się  nim  oprócz  typowych  dla 
używania pojemników pod ciśnieniem. Nie stanowi zagrożenia 
dla żadnych typowych powierzchni. 
Pojemnik  przed  użyciem  silnie  wstrząsnąć.  Preparat  natry-
skiwać z odległości ok. 20Cm na czyszczoną powierzchnię aż do 
wytworzenia piany, którą należy pozostawić na kilka sekund dla 
lepszego rozpuszczenia zabrudzeń i zetrzeć do czysta. W razie 
konieczności czynność powtórzyć.
Obiektywy  aparatów  i  kamer,  ekrany  ochronne  monitorów, 
klawiatury  komputerów,  telefonów  i  kalkulatorów  czyścić 
miękką  szmatką  nasyconą  preparatem  i  wycierać  do  sucha 
(preparat  zawiera  wodę  –  nadmierna  ilość  płynu  może 
spowodować zwarcie elektryczne).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny i ma negatywny 
wpływ na  zdrowie  człowieka  oraz  środowisko.  Przed  użyciem 
produktu  należy  zapoznać  się  z  informacjami  zawartymi  w 
karcie bezpieczeństwa i bezwzględnie ich przestrzegać. Produkt 
do zastosowań profesjonalnych – chronić przed dziećmi.


