víceúčelová aktivní pěna na čištění a odmaštění
čistí a odmašťuje beze skvrn a šmouh
odstraňuje
odstraňuje olej, mastnotu, vosk, tuky
tuky
okamžitá účinnost
snadná aplikace
použití na citlivé povrchy (lak, barvy)
barvy)
bez obsahu abraziv

POPIS:
GEMFOAM je víceúčelová aktivní pěna na čištění a odmaštění vhodná i na citlivé povrchy
s extra účinností.

POUŽITÍ:
GEMFOAM je určen na čištění všech omyvatelných povrchů, plastů, kovů, skla, chromu,
lakovaných povrchů, textilií, umělého čalounění, kůže, koberců atd. Pro použití v servisních
provozech, interiérech, správních institucích, úklidových firmách. Odstraňuje skvrny, vyjasňuje
barvy. Rychle odstraní olej, mastnotu, vosk a tuky. Velmi dobře odstraňuje nečistotu z dlažby,
obkladů, okenních rámů, armatur, interiéru i exteriéru automobilů. GEMFOAM čistí beze skvrn a
šmouh.

NÁVOD K POUŽITÍ:
GEMFOAM před použitím protřepejte a nanášejte ze vzdálenosti 30-40 cm. Nechte působit,
dokud se pěna neabsorbuje. Při silném znečištění použijte pro efektivní vetření pěny do povrchu
kartáč nebo houbu. Poté použijte čistý hadřík na otření, nebo povrch opláchněte.
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny
v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Skupenství:
Barva:
Zápach (vůně):
Bod vzplanutí:
Hustota při 20°C:

BALENÍ:

(obj. č. 124001)

600 ml sprej

aerosol
podle specifikace výrobku
charakteristický
≤ 21°C
0,938 g/cm3

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro
průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.
Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice
Tel.: +420 724 312 903
e-mail: info@gemstoned.cz, http://www.gemstoned.cz
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