MFO
VYSOCE ÚČINNÝ ČISTICÍ
PĚNOVÝ SPREJ
• Čistící a odmašťovací pěnový spray.
• Používá se snadno a rychle.
• Nezanechává žádné stopy, šmouhy nebo
barevné skvrny.
• Neobsahuje abraziva.
• Příjemná vůně.
• S registrací NSF (A1).
• Bezpečný na citlivé povrchy.

MEGA FOAM
Základní informace
MEGA FOAM je univerzální a účinný pěnový sprej
pro odmašťování a čištění.
MEGA FOAM se používá snadno a rychle.
MEGA FOAM je bezpečný, dokonce i při použití na
citlivé povrchy.

MEGA FOAM neobsahuje žádná abraziva a má
příjemnou vůni.
MEGA FOAM nezanechává žádné stopy, šmouhy nebo
barevné skvrny.

Technické informace
Forma: aerosol
Barva: bílá
Zápach: charakteristický.
Počáteční bod varu: - 0,5 ° C.
Bod vzplanutí: - 60 ° C.
Dolní mez výbušnosti: 1,1 %.
Horní mez výbušnosti: 10,6 %.

Tlak páry (při 20 °C): 23 hPa.
Hustota (při 20 °C): 0,96 g / cm³.
Organická rozpouštědla: 10,7 %.
Voda: 88,4 %.
Optimální spotřeba do 24 měsíců. Uchovávejte v suchu,
v chladu a mrazu.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

Aplikace a Použití
• PRŮMYSL: Ideální pro čištění a odmašťování
kancelářského, kuchyňského a koupelnového
vybavení, dlaždic, umyvadel z nerezové oceli a
hliniku, van, osvětlení, lakovaných a
emailovaných povrchů. Vhodný pro použití na
kožených a koženkových sedadlech. Pro použití
na počitačové vybavení od obrazovek až po
klávesnice. Ideální pro čistění porcelánu, zrcadel,
různých potahů a koberců. Vysoce efektivní
využití pro očistění izolace elektro kabelů.
Objednací číslo
T101001

Název
Mega Foam

Upozornění
Všechny informace včetně obrazků jsou udavány 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 konkretní
použití výrobků. Záruka, kterou 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.

ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

• AUTO - MOTO:
Čistí všechny leštěné, chromované, lakované a
plastové povrchy, jako například lišty, polstrování
sedaček a dveří. Odstraňuje stopy nikotinu,
podrážek, velice rychle hmyzí exkrementy a
mrtvý hmyz z čelních skel, reflektorů a štítů
helem. Předchází opětovnému zamlžování.

Balení
500ml

Zařazení
ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

