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i1 TEXTIL CLEANER 

1)  60217 Tornador Gun working pressure: min. 8bar  1

2)  FLACON 022 Bottle + alcaline resist sprayer 1000 ml 1

3)  A1 Multi-Use Microfibre cloth 400x400 mm / 
     A2 Multi-Use Microfibre cloth 500x700 mm 10
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Ekologický čistič textilu.

Ekologický, antistatický čistič pro veškeré tkané povrchy v interiéru vozu.

Hlavní výhody
•Důkladně odstraňuje nečistoty a obnovuje původní pigment.
•Nevytváří pěnu.
•Zanechává příjemnou vůni (broskev).
•Vyrobeno z přírodních a obnovitelných přísad.
•V souladu s ochranou životního prostředí a zdraví, bez fosfátů, NTA a bez 
chlóru...

Použití: Údržba všech textilních částí interiéru vozu. 

Bezpečnostní opatření pro použití
Nikdy nepoužívejte na přímém slunečním světle.

Pokyny pro použití 
Dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických 
přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky. Zřeďte s vodou v 
poměru 10% - 15% v závislosti na stupni znečištění. Naneste TEXTIL 
CLEANER na látky a pokud je potřeba, použijte kartáč pro napuštění 
produktu do tkanin. Poté setřete utěrkou nebo absorpčním papírem a 
nechte vyschnout. Po vyschnutí důkladně vyluxujte čištěné části. Může být 
také použit do tepovače v ředění 10% s vodou. 
Pro detailnější informace se obraťne na technickou podporu distributora.
Skladování
Skladujte uzavřené a chraňte před chladem, mrazem a UV paprsky na dobře 
odvětrávaném místě. 

Legislativa & bezpečnost
Přečtěte si doporučení uvedená v bezpečnostním listu a na originálním 
obalu. Nesměšujte s jinými produkty. Pouze pro profesionální použití. 
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Údaje jsou zde uvedené podle nejlepšího vědomí a svědomí. V případě nakládání s nesprávnými informacemi odmítáme nést veškerou odpovědnost a neručíme za žádné vzniklé škody nebo ztráty tímto způsobené.

Technické údaje 
pH ca. 7

Fyzikální vlastnosti bezbarvá kapalina 

Hustota ca. 1,01

Životní prostředí 

Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto 
přípravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegrada-
bility podle Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o deter-
gentech. 

Objednací čísla a 
balení

i1-5     Kanystr  5l 
i1-25   Kanystr 25l

Doporučené příslušenství


