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Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і
великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе
відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.

ПАТ “Солді і Ко”, м.Київ, вул. Сирецька 28/2 тел.: (044) 591-53-05, факс: (044) 463-82-30,
www.soudal.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua

Технічні дані:
Основа активна піна
Консистенція рідина
Щільність 0, 91 г/мл
В'язкість (20°C) 1 мПа.с
Температура займання >100°C
Рівень pH >8
Розчинність у воді розчинний
Леткі органічні сполуки (VOC): 14%

* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату

Опис продукту:
Високопродуктивний універсальний очищуючий
препарат у вигляді піни. Не стікає з вертикальних
поверхонь і не залишає розводів і плям. Підходить
для очищення скла, кераміки, дзеркал, ламінату,
штучних матеріалів, текстилю, килимових
покриттів і т.д. в домашніх приміщеннях офісах і
салонах автомобілів.

Області застосовування:
 Очищення і надання блиску вікнам, профілям

ПВХ, кераміці, дзеркалам, килимам, офісному
устаткуванню (принтери, телефони і т.д.)

 Очищення стекол, розподільних панелей,
обшивки, лакованих елементів в майстернях,
автосалонах і т.п.

Колір:
Білий.

Упаковка:
Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці.

Зберігання:
3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному
місці при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція по застосуванню:
 Довести балон до кімнатної температури
 Енергійно струснути балон і нанести

чистячу піну на вибрану поверхню
 Залишити на близько 20 секунд, потім

протерти поверхню до повного висихання
 У зв'язку з різноманіттям поверхонь, перед

нанесенням препарату, рекомендується
проведення тесту в мало помітному місці

Норми і сертифікати:
Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в
Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO
9001.2000.

Рекомендації з безпеки:
Стандартна промислова техніка безпеки:
- Уникати контакту зі шкірою;
- Використовувати тільки в добре

вентильованому приміщенні;
- Зберігати в недоступності для дітей.


