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UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou 
udávány s maximální pečlivostí. Přesto je 
vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom 
vyzkoušeli vhodnost použití každého 
jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma 
neručí za úplnost a přesnost těchto informací 
a odmítá záruku za vaše konkrétní použití 
výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se 
týká pouze standardních prodejních 
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani 
za škody v důsledku nesprávného použití 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

TECHNICKÁ DATA

Objednací číslo                 Název                          Balení                       Zařazení

PSX                    POWER PRO FOAM-SX           600 ml      ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

POUŽITÍ

ZAŘAZENÍ

POWER PRO FOAM-SX snadno a rychle odstraňuje hmyz, špínu, 
mastnotu, vosk, usazeniny způsobené kouřem, zbytky gumy a 
lepidla z kovových, skleněných povrchů, platických hmot a mnoha 
jiných. Je vhodný zejména na povrchy z nerezavějící oceli v 
gastronomii, stejně tak i na čištění sanitárních zařízení. Pěna ve 
spreji nestéká ze svislých povrchů, důkladně čistí a odstraňuje 
nečistoty a mastnotu. Nezanechává šmouhy, skvrny ani dosvit. 
Neobsahuje žíraviny a brusné materiály. Příjemně voní.

Vzhled: lehce pěnící kapalina ve spreji.
Hustota: 0,900 ve 20°C.
Bod vznícení: chybí.
Způsobilost pro použití: 36 měsíců, uchovávat na suchém, 
chladném místě, chránit před mrazem.
Bezpečnostní opatření: uvedeno v bezpečnostním listu.

Průmysl: 
Ideální pro čištění a odmašťování v kancelářích, dílnách, kuchyních a 
koupelnách (koupelnový nábytek, kachličky, umyvadla z nerezavějící 
oceli, vany). Účinně čistí svítidla, lakovaný a emailovaný povrch, 
kožené povrchy a povrchy z biokůže, přístrojové vybavení počítačů 
od monitoru po myšku, porcelán, zrcadla, koberce, apod. 
Automobilový průmysl:
Automobily 
Dokonale čistí všeho typu leštěné, chromované, lakované a 
laminované povrchy jako: ráfky, sedadla, čalounění dveří apod. 
Odstraňuje stopy nikotinu, krému na boty a také mrtvý hmyz z čelního 
skla, reflektorů, karosérie a registračních značek.
Motocykly
Odstraňuje mastnotu, špínu a nánosy z ráfek, hmyz z plexi, skla 
helmy a oblečení. 
Sport a hobby:
POWER PRO FOAM-SX účinně čistí a ošetřuje plastové a kovové 
části kol, lyžařské vybavení, vybavení jachet, surfovací prkna apod.
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