
Plastic Clean & Protect 

Čistilna sredstva 

Sprej za nego plastike, ki ne vsebuje silikona in je primeren za vse notranje dele iz plastike. 

Koda izdelka:  85447 - 500 ml razpršilo 

Lastnosti in prednosti 

• Primeren za vse notranje plastične dele
• Ne vsebuje silikonov - varen za uporabo v delavnicah
• Ustvari svetleč, zaščitni sloj v enem samem koraku
• Antistatičen, odbija prah - preprečuje nadaljne nalaganje umazanije in prahu
• Vonj pomaranče - prijetno za uporabnika
• Enostavna in ekonomična uporaba
• Pušča čiste površine - brez madežev in mastnih ostankov

Uporaba 

Sprej Plastic Clean & Protect je proizveden, 
da obnovi vse notranje plastične dele, kot so 
armaturna plošča, sredinska konzola, 
notranje obloge, rešetke, itd. 

Antistatični elementi v izdelku odbijajo 
prah in zagotavljajo dolgotrajno zaščito 
očiščenih površin. 

Navodila za uporabo
1. Pred uporabo pločevinko dobro pretresite

in napršite z razdalje 25 cm. 

2. Pustite nekaj minut, da se sprej posuši.

3. Obrišite z mehko, suho krpo, ki ne pušča sledi.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, 
Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na 
katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. 
Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za 
njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih 
predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi 
malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika 

Tehnične informacije 

Koda:

Naziv: 
 85447 

Plastic Clean & Protect 
500 ml 
24 mesecev Rok uporabe: 

Varnostno opozorilo: 

VOC 

 Dražilno; Zelo lahko 

vnetljivo; Nevarno za okolje 

566 g/l 

Pakiranje Posamezno 

Nadomestilo:     - 

Oznaka:               PCP 

Tarifna številka: 3405 30 00 

Varnostni list:     Da

Oblika: 

Opis:        

  Prozorna tekočina 

 Prozoren sprej pod pritiskom 

Notranji plastični deli Nanos: 

Vonj:

Plamenišče:
Pomarančni

N/A - Razpršilo 
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