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Właściwości i zastosowanie 

Płyn do mycia szyb, luster i innych powierzchni 

szklanych. Czyści szybko i skutecznie, nie 

pozostawia smug i zarysowań. Zawartość 

nanocząsteczek powoduje mniejsze osadzanie brudu 

i kurzu. Posiada przyjemny, świeży zapach. 

Sposób użycia 

Zwolnić blokadę końcówki rozpylacza. Rozprowadzić 

płyn na czyszczonej powierzchni, pozostawić na 

kilkadziesiąt sekund, po czym dokładnie wytrzeć 

miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym. Po 

zakończeniu czyszczenia ustawić końcówkę 

rozpylacza w pozycji blokującej. W przypadku 

powierzchni innych niż szkło, lustra, sprawdzić w 

niewidocznym miejscu reakcję podłoża na preparat. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Zużycie 

 
Zużycie preparatu zależy od stopnia zabrudzenia, 
rodzaju podłoża oraz metody aplikacji.  

Przechowywanie 

Przechowywać i transportować w suchym i 

zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie 

zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od 

+5°C do +25°C. 

Okres przydatności 

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest 

numerem partii. 

 

 

 

 

Skład <5 % anionowe, niejonowe i amfoteryczne środki 
powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki 
konserwujące, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol 

Octylisothiazolinone. Zawiera etanol 

Kolor 
 

Przejrzysta ciecz 

Gęstość 

 

Około 1,0 g /cm³ 20°C  

pH 
7,0-8,0 
 

Opakowania 
butelka 0,5l ze spryskiwaczem 
 

CLEAN 

CZYSTA SZYBA I LUSTRO 

 

LNY 
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Informacje specjalne 

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający 
zagrożenie. Przed użyciem produktu należy 
zapoznać się z Kartą Charakterystyki Produktu oraz 
ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed 

rozpoczęciem pracy z produktem należy 
skontaktować się z działem doradztwa technicznego 
producenta. Wszystkie dane techniczne publikowane 
w niniejszej karcie technicznej podane zostały dla 
temperatury powietrza +23°C i wilgotności 50%. 
Podane w niniejszej karcie zużycia  produktu 

odnoszą się do prawidłowo przygotowanego 

gładkiego podłoża. Producent nie ma wpływu na 
niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do 
innych celów lub w innych warunkach niż wyżej 
opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne 
stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak 
więc gwarancją objęta jest tylko jakość 

dostarczonego wyrobu. Producent ani jego 
upoważniony przedstawiciel nie może ponosić 

odpowiedzialności za straty poniesione w skutek  
nieprawidłowego użycia lub przechowywania 
produktu. Producent zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian w treści niniejszej karty 
wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji 
wyrobu, postępu technicznego lub innych 
zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga 

upoważnieni są do przekazywania informacji 
technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą 
kartą techniczną. Informacje różniące się od 
informacji zawartych w niniejszej karcie winny być 

potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady 

producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest 
obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie. 
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