
Cleaner and Spotter 
Profesionalno čistilo za odstranjevanje mastnih in trdovratnih madežev na tkaninah in 
preprogah, ki se čistijo s suhim čiščenjem.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje 

34691 Cleaner and Spotter SPC 500 ml razpršilo 

Lastnosti in prednosti

• Odstrani trdovratne madeže (olje, mast, katran) 
• Se hitro suši - prihrani čas
• Ne vsebuje trikoloroetana - varno za uporabo
• Učinkovita formula - hitra in enostavna uporaba

Uporaba 

Cleaner & Spotter je hitro učinkovit način odstranjevanja trdovratnih madežev.
Odstrani oljne madeže, kot so maščoba, hrana, itd.; madeže, ki se lahko odstranijo z topili, npr. 
katran, zaščita proti rji; žvečilni gumi iz preprog in tkanin.

Navodila za uporabo 

1.Preverite na manjšem, skritem delu površine.
2.Področje čiščenja posesajte oz. očistite prahu.
3.Napršite čistilo na površino, z razdalje 15 - 20 cm.
4.Z krožnimi gibi čiščenja poskušajte odstraniti madež. Začnite čistiti robove in se premikajte proti sredini

madeža. Tako boste preprečili širjenje madeža.



Tehnične informacije

Osnova: 

Izgled / barva: 

Vonj: 

Specifična teža: 

pH: 

Razmerje redčenja: 

Topnost v vodi: 

Temperatura nanosa: 

VOC: 

Rok uporabe:  

Tarifna številka: 

Čistilo na osnovi topila 

Prozorna

Topilo

0.720  g/ml pri 25OC 

-

-

-

10OC – 25OC 

615 g/ml 

24 mesecev

3402 90 90 

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

mailto:kentinfo.uk@kenteurope.com


Dodatne informacije
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