
Soft Surface Cleaner 
Visoko učinkovito, vsestransko uporabno, neagresivno, industrijsko čistilo oz. topilo.

Koda Količina Pakiranje 

34405 500 ml Razpršilo 
85709 1 l Pločevinka 
85617 10 l Pločevinka 
34413 25 l Pločevinka 
34415 200 l Sod 

Lastnosti in prednosti

• Čistilo dobro prepoji površino, enostavno odstrani
umazanijo na težko dostopnih mestih

• Vsestransko uporaben proizvod – površino očisti in razmasti

• Hitro izhlapi – ne pušča ostankov. Uporabno na večini 
materialov, tudi plastiki

• Temeljito očisti površino, odstrani ostanke lepil, tesnil, smole, 
silikonskih tesnil, nikotinske madeže, itd.

• Čistilo Soft Surface Cleaner 500 ml razpršilo je NSF registrirano,
kategorija K1, registracija 149836

Uporaba 

Čistilo za občutljive površine Soft Surface Cleaner je močno, hitro učinkovito topilo, ki razmasti in odstrani 
maščobo, olja, umazanijo, brez poškodovanja občutljive površine. Lahko se ga uporablja na površinah, kot so 
kovina, aluminij, les, cement, večina plastike, pleksi steklo, orodja, stroji, verige, keramične ploščice in večina 
barvanih površin.  
Čistilo prši pod vsakim kotom – tudi če obrnete pločevinko.
Čistilo je idealno za pripravo površine pred nanosom barve, lepil, tesnil. Odstrani tudi lepila, tesnila, smolo, 
silikonska tesnila in nikotinske madeže. 

Navodila za uporabo 

1. Nanesite čistilo na površino čiščenja.
2. Pustite, da čistilo prepoji površino.
3. Obrišite površino z čisto, suho krpo.
4. Postopek po potrebi ponovite.
Opozorilo: Če imate pomisleke glede poškodovanja površine, testirajte čistilo na manjšem skritem delu. To je še 
posebej pomembno pri občutljivih, plastičnih površinah in tkaninah.



Tehnične informacije

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

Koda: 

Naziv: 

Rok uporabe: 

Pakiranje: 

Tarifna številka: 

Gostota: 

Stopnja izhlapevanja: 

Barva: 

Oblika: 

VOC: 

Temperatura nanosa: 

34405, 85709, 34413, 34415 

Soft Surface Cleaner 

24 mesecev

500 ml razpršilo, 1 l, 25 l, 200 l 

3402 19 00     

0.76 g/ml 

< 3 minute, odvisno od debeline nanosa, vlage in 

temperature okolja

Prozorna

Tekočina

730 g/l razpršilo

751 g/l tekočina

cca 15°C – 25°C  
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