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Univerzální čistič 
Univerzální čistící prostředek ve spreji 
Kat. č. 4020 
 
 přírodní složení 
 biodegradabilní 
 přímo připravený k použití 
 bez rozpouštědel 
 bez chemických konzervantů 

 
 
 

Vlastnosti  
Univerzální čisticí prostředek na šetrné jemné čištění ole-
jovaných, voskovaných, lazurovaných a lakovaných pod-
lah, okenních rámů, dveří, dlaždic, dřeva, umělých hmot 
atd. Nezatěžuje pokožku a je biologicky rozložitelný. Ne-
obsahuje chemické konzervační prostředky, chlór, čpavek 
a fosfáty. Ve Freseniově institutu testován na kompatibili-
tu s 28 typy povrchů. 
 
Obsažené látky 
Voda, < 5% aniontové tenzidy kokosového oleje, citral, 
koloid stříbra, chlorofyl. 
 
Pracovní postup: 
V případě potřeby se před použitím provede suché čištění. 
Rozprašte rovnoměrně po povrchu a setřete vlhkým had-
říkem. V případě silného znečištění postup opakujte nebo 
nechte prostředek působit několik minut než ho setřete. 
Dlaždice a ostatní hladké povrchy je po umytí vhodné 
osušit suchou textilii, ostatní povrchy nechte oschnout.  
Minimalizujte nadměrné použití vody na dřevěné podlahy 
(používejte rozprašovač nebo dobře odstředě-
ný/vyždímaný mop z mikrovlákna).  
 
Skladování  
V chladu a suchu v dobře uzavřené nádobě. Chraňte před 
mrazem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balení 
1 l  nádoba s rozprašovačem 
 
Likvidace  
Výrobek zcela spotřebovat. Vyprázdněné vyčištěné ná-
doby se likvidují dle místních zákonných předpisů! 
Recyklujte pouze vyprázdněné a vyčištěné nádoby.  
 
Bezpečnostní upozornění 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí vypla-
chujte několik minut pod tekoucí vodou. Odstaňte kon-
taktní čočky, pokud lze. Pokračujte v proplachování. Po-
kud trvá podráždění, kontaktujte lékařskou pomoc. Před 
použitím prostudujte etiketu. 
 
4020 obsahuje max. 60 g/l VOC 
 
Kód dle katalogu odpadů: 20 01 30 
GISCODE: GU 40 
 
 
 


