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čistící pěna pro potravinářské provozyčistící pěna pro potravinářské provozyčistící pěna pro potravinářské provozyčistící pěna pro potravinářské provozy    
    

� atestovánatestovánatestovánatestovánaaaa    pro použití vpro použití vpro použití vpro použití v    potravinářstvípotravinářstvípotravinářstvípotravinářství    k čištěník čištěník čištěník čištění    omyvatelnýchomyvatelnýchomyvatelnýchomyvatelných    povrchpovrchpovrchpovrchůůůů    
� chromované chromované chromované chromované plochy plochy plochy plochy čistí dčistí dčistí dčistí do leskuo leskuo leskuo lesku    

� neobsahuje brusnéneobsahuje brusnéneobsahuje brusnéneobsahuje brusné    částicčásticčásticčásticeeee    ani chlorovaná rozpouštědlaani chlorovaná rozpouštědlaani chlorovaná rozpouštědlaani chlorovaná rozpouštědla    
� rozpouští rozpouští rozpouští rozpouští dehdehdehdehet, olet, olet, olet, oleje, mastnotu a skvrnyeje, mastnotu a skvrnyeje, mastnotu a skvrnyeje, mastnotu a skvrny    od jídlaod jídlaod jídlaod jídla    
� antistatickantistatickantistatickantistatickáááá    

� příjemná vůněpříjemná vůněpříjemná vůněpříjemná vůně    
    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
NET NET NET NET MOUSSMOUSSMOUSSMOUSS je antistatická bezbarvá pěna ideální pro čištění svislých nebo převrácených ploch. 
Odmašťuje lesklé plochy bez použití brusných částic nebo chlorovaných rozpouštědel. Je Je Je Je atestovánatestovánatestovánatestován    
pro aplikace vpro aplikace vpro aplikace vpro aplikace v    potravinářskémpotravinářskémpotravinářskémpotravinářském    průmysluprůmysluprůmysluprůmyslu jako běžnýjako běžnýjako běžnýjako běžný    čistící prostředek čistící prostředek čistící prostředek čistící prostředek (NSF A1)(NSF A1)(NSF A1)(NSF A1).... 
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:                
NET NET NET NET MOUSSMOUSSMOUSSMOUSS je účinný pro čištění i silně znečištěných skleněných, kovových, plastových, 
lakovaných a laminovaných dřevěných povrchů. Rozpouští stopy po dehtu, olejích, mastnotách a 
skvrnách od jídla. 
Využití nachází při údržbě výpočetní a reprografické techniky, televizorů a projekčních tabulí, 
kancelářského i zahradního nábytku, oken a dveří, světelných reklam, interiérů a exteriérů vozidel, 
nářadí i obráběcích strojů, při čištění rámů prodejních automatů, interiérů a oken potravinářských 
výroben, dopravníkových pásů, atp. 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:                
Při čištění povrchů nastříkejte ze vzdálenosti cca 15 cm a nechte působit 5 až 10 sekund podle 
míry znečištění. Pak otřete rozpuštěné nečistoty utěrkou. Na citlivých materiálech doporučujme 
NET NET NET NET MOUSSMOUSSMOUSSMOUSS nanést na hadřík a očistit povrch. 
 
Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listlistlistlistu a na etiketě. u a na etiketě. u a na etiketě. u a na etiketě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:  Vzhled:   bílá pěna  
                    Vůně:   příjemná        
                        

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  650ml sprej (obj. č. 500201) 
    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN 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. 

 
AUTORIZOVANÝ DODAVATEL AUTORIZOVANÝ DODAVATEL AUTORIZOVANÝ DODAVATEL AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI ORAPI ORAPI ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKUPRO ČESKOU REPUBLIKUPRO ČESKOU REPUBLIKUPRO ČESKOU REPUBLIKU    

 

GEMSTONED s.r.o. 

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice    
Tel.: +420Tel.: +420Tel.: +420Tel.: +420    724724724724    313131312 2 2 2 909090903333    

eeee----mail: info@gemstoned.cz, mail: info@gemstoned.cz, mail: info@gemstoned.cz, mail: info@gemstoned.cz, http://www.gemstoned.czhttp://www.gemstoned.czhttp://www.gemstoned.czhttp://www.gemstoned.cz    
    
    
    



    
AUTORIZOVANÝ DODAVATELAUTORIZOVANÝ DODAVATELAUTORIZOVANÝ DODAVATELAUTORIZOVANÝ DODAVATEL    ORAPI PRO ČESKOU RORAPI PRO ČESKOU RORAPI PRO ČESKOU RORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKUEPUBLIKUEPUBLIKUEPUBLIKU    

 
 
 
 
 
 
    

čistící pěna pro potravinářské provozyčistící pěna pro potravinářské provozyčistící pěna pro potravinářské provozyčistící pěna pro potravinářské provozy    
    

� atestovánatestovánatestovánatestovánaaaa    pro použití vpro použití vpro použití vpro použití v    potravinářstvípotravinářstvípotravinářstvípotravinářství    k čištěník čištěník čištěník čištění    omyvatelnýchomyvatelnýchomyvatelnýchomyvatelných    povrchpovrchpovrchpovrchůůůů    
� chromované chromované chromované chromované plochy plochy plochy plochy čistí dčistí dčistí dčistí do leskuo leskuo leskuo lesku    

� neobsahuje brusnéneobsahuje brusnéneobsahuje brusnéneobsahuje brusné    částicčásticčásticčásticeeee    ani chlorovaná rozpouštědlaani chlorovaná rozpouštědlaani chlorovaná rozpouštědlaani chlorovaná rozpouštědla    
� rozpouští rozpouští rozpouští rozpouští dehdehdehdehet, oleje, mastnotu a skvrnyet, oleje, mastnotu a skvrnyet, oleje, mastnotu a skvrnyet, oleje, mastnotu a skvrny    od jídlaod jídlaod jídlaod jídla    
� antistatickantistatickantistatickantistatickáááá    

� příjemná vůněpříjemná vůněpříjemná vůněpříjemná vůně    
    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
NET NET NET NET MOUSSMOUSSMOUSSMOUSS je antistatická bezbarvá pěna ideální pro čištění svislých nebo převrácených ploch. 
Odmašťuje lesklé plochy bez použití brusných částic nebo chlorovaných rozpouštědel. Je Je Je Je atestovánatestovánatestovánatestován    
pro aplikace vpro aplikace vpro aplikace vpro aplikace v    potravinářskémpotravinářskémpotravinářskémpotravinářském    průmysluprůmysluprůmysluprůmyslu jako běžný čistící prostředek jako běžný čistící prostředek jako běžný čistící prostředek jako běžný čistící prostředek (NSF A1)(NSF A1)(NSF A1)(NSF A1).... 
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:                
NET NET NET NET MOUSSMOUSSMOUSSMOUSS je účinný pro čištění i silně znečištěných skleněných, kovových, plastových, 
lakovaných a laminovaných dřevěných povrchů. Rozpouští stopy po dehtu, olejích, mastnotách a 
skvrnách od jídla. 
Využití nachází při údržbě výpočetní a reprografické techniky, televizorů a projekčních tabulí, 
kancelářského i zahradního nábytku, oken a dveří, světelných reklam, interiérů a exteriérů vozidel, 
nářadí i obráběcích strojů, při čištění rámů prodejních automatů, interiérů a oken potravinářských 
výroben, dopravníkových pásů, atp. 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:                
Při čištění povrchů nastříkejte ze vzdálenosti cca 15 cm a nechte působit 5 až 10 sekund podle 
míry znečištění. Pak otřete rozpuštěné nečistoty utěrkou. Na citlivých materiálech doporučujme 
NET NET NET NET MOUSSMOUSSMOUSSMOUSS nanést na hadřík a očistit povrch. 
 
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    

TECHNTECHNTECHNTECHNICKÁ DATA:ICKÁ DATA:ICKÁ DATA:ICKÁ DATA:  Vzhled:   bílá pěna  
                    Vůně:   příjemná        
                        

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  650ml sprej (obj. č. 500201) 
    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN 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. 

 
 

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKUAUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKUAUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKUAUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU    
 

GEMSTONED s.r.o. 

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice    
Tel.: +420Tel.: +420Tel.: +420Tel.: +420    777724242424    312 312 312 312 909090903333    

eeee----mail: info@gemstoned.cz, http://www.gemstoned.czmail: info@gemstoned.cz, http://www.gemstoned.czmail: info@gemstoned.cz, http://www.gemstoned.czmail: info@gemstoned.cz, http://www.gemstoned.cz    
 
 


