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SprinterMULTICLEAN

Uniwersalny, szybkoschnący środek czyszczący

Skład:
Sprinter MULTICLEAN zawiera: < 5% niejonowych środków po-
wierzchniowo-czynnych, substancje zapachowe. Pozostałe skład-
niki: alkohol i barwniki.
Wartość pH ok. 7.

Działanie:
Sprinter MULTICLEAN to gotowy do użytku uniwersalny śro-
dek do szybkiego i łatwego usuwania wszystkich rodzajów za-
nieczyszczeń. Zastosowana w Sprinter MULTICLEAN specjalna 
kombinacja składników gwarantuje połączenie zdolności dokład-
nego zwilżania z wyjątkową skutecznością czyszczenia, co umoż-
liwia skuteczne usuwanie odcisków palców, zanieczyszczeń niko-
tynowych, plam z tłuszczu, atramentu oraz długopisów i flama-
strów. Zdolność szybkiego wysychania nie tylko gwarantuje lśnią-
cą czystość, ale i umożliwia ponowne użytkowanie powierzchni 
krótko po zakończeniu czyszczenia.
Sprinter MULTICLEAN delikatny dla czyszczonych powierzchni, 
gwarantuje zachowanie połysku i nie pozostawia żadnych smug 
ani innych śladów. Dodatkową zaletą produktu jest długo utrzymu-
jący się w pomieszczeniach, intensywny i świeży zapach. 750 ml 
butelka typu „trigger” charakteryzuje się – podobnie jak opakowa-
nia innych produktów Sprinter – ergonomiczną budową, co w połą-
czeniu ze specjalną główką rozpryskową gwarantuje łatwe, szybkie  
i wydajne zastosowanie środka oraz redukuje zużycie produktu do 
niezbędnego minimum. Do wyczyszczenia 1 m2 powierzchni wy-
starczają 4-5 naciśnięcia spryskiwacza.

Zakres stosowania:
Sprinter MULTICLEAN można stosować do codziennego czysz-
czenia wszystkich rodzajów zmywalnych, gładkich i błyszczących 
powierzchni z tworzyw sztucznych, lakieru, szkła, ceramiki i me-
talu. Nadaje się do stosowania w biurach, szkołach, hotelach lub 
pomieszczeniach gastronomicznych. Doskonały do czyszczenia 
drzwi, biurek, stołów, szaf, blatów, parapetów, powierzchni ze stali 
szlachetnych, silnie zanieczyszczonych powierzchni szklanych, itp.

Stosowanie:
Sprinter MULTICLEAN można nanosić odpowiednią ściereczką 
np. SOFTTUCH, VILESTUCH, MIKROTOP lub bezpośrednio na 
czyszczone powierzchnie, pozostawić na krótko, a następnie spłu-
kać wodą lub wytrzeć czystą, niepylącą się ściereczką. Poręczna 
butelka z triggerem może być wielokrotnie stosowana – wystarczy 
tylko po jej opróżnieniu ponownie napełnić ją produktem z odpo-
wiedniego kanistra, redukując w ten sposób zużycie opakowań.

Uwagi:
Trzymać z dala od dzieci. Odpady i pojemniki należy usuwać w 
bezpieczny sposób. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowa-
nych pomieszczeniach. W razie wypadku lub wystąpienia nudno-
ści natychmiast skonsultować się z lekarzem (o ile to możliwe po-
kazać mu poniższą ulotkę). Nie wdychać oparów.

Ekologia:
Produkt ten odpowiada obowiązującym normom prawnym doty-
czącym bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego i biodegra-
dacji zawartych w nim składników czyszczących.
Na życzenie udostępniane są szczegółowe informacje o właści-
wościach ekologicznych tego produktu. Opakowania przezna-
czone do odzysku surowców wtórnych powinny być całkowicie 
oczyszczone z resztek produktu.

Kod odpadu: 070604

Kod produktu: GU 50

Posiada atest PZH.

Art. Nr 706965 750 ml butelka/10 w kartonie
Art. Nr 702119 10 l kanister

Produkt do użytku Profesjonalnego

Więcej informacji na stronie:    www.werner-mertz.pl

Wypróbuj inne produkty: SprinterVIT, SprinterGREASE, SprinterSANICID, SprinterLAVOSAN, SprinterPOWER


