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Sąnaudos

Preparato sąnaudos priklauso nuo užteršimo laipsnio, 
pagrindo tipo ir naudojimo būdo. 

Saugojimas

Laikykite ir transportuokite sausoje ir tamsioje 
vietoje originaliose, sandariai uždarytose talpyklose, 
esant nuo + 5 ° C iki + 25 ° C temperatūrai.

Galiojimo terminas 

Preparatą sunaudokite per 24 mėnesius nuo 
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. 
Pagaminimo data yra partijos numeris.

Sudėtis <5% anijoninių, nejoninių ir amfoterinių paviršinio 
aktyvumo medžiagų, kvepalų, konservantų, 2-brom-2-
nitropropan-1,3-diolio oktilizotiazolinono. Sudėtyje yra 
etanolio

Būvis Skaidrus skystis

Tankis Ape 1,0 g /cm³ 20°C 

pH 
7,0-8,0 

Pakuotė purkštuvas 0,5l  

CLEAN 
STIKLO IR VEIDRODŽIŲ 
VALIKLIS SU NANO 
DALELĖMIS

LNY

Savybės ir paskirtis

Skystis langams, veidrodžiams ir kitiems stiklo 
paviršiams valyti. Valo greitai ir efektyviai, nepalieka 
dryžių ir įbrėžimų. Sudėtyje esančios nanodalelės 
saugo nuo nešvarumų ir dulkių nusėdimo. Malonus 
gaivus kvapas.

Naudojimo būdas

Atrakinkite purškimo antgalio užraktą. Skystį 
paskleiskite ant valomo paviršiaus, palikite 
keliasdešimt sekundžių, tada kruopščiai nuvalykite 
minkštu skudurėliu arba popieriniu rankšluosčiu. 
Išvalę purškimo antgalį nustatykite į fiksavimo 
padėtį. Jei paviršius yra ne stiklas ar veidrodis 
patikrinkite pagrindo reakciją į preparatą 
nepastebimoje vietoje.

Techninė informacija

Informacje techniczne

Informacje techniczne
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Papildoma informacija 

Preparatas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. 
Prieš pradėdami naudoti gaminį, perskaitykite 
gaminio saugos duomenų lapą ir išsamias gaminio 
naudojimo sąlygas. Jei kyla abejonių, prieš 
pradėdami dirbti su gaminiu, susisiekite su 
gamintojo techninės konsultacijos skyriumi. Visi 
šiame techninių duomenų lape paskelbti techniniai 
duomenys pateikti esant + 23 ° C oro temperatūrai 
ir 50% drėgmei. Produkto naudojimo duomenys, 
pateikti šioje kortelėje, nurodo tinkamai paruoštą 
lygų paviršių. Gamintojas neturi jokios įtakos 
netinkamam medžiagos naudojimui, jos naudojimui 
kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei aprašyta 
aukščiau. Teisingas ir tokiu būdu efektyvus 
preparato naudojimas nėra mūsų kontroliuojamas, 
todėl garantija taikoma tik pristatyto produkto 
kokybei.

Gamintojas ar jo įgaliotas atstovas neatsako už 
nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo produkto 
naudojimo ar laikymo. Gamintojas pasilieka teisę 
keisti šio duomenų lapo turinį dėl, pvz., taisyklių 
pakeitimų, gaminio modifikacijų, technikos 
pažangos ar kitų priežasčių. „Jurga“ darbuotojai yra 
įgalioti teikti techninę informaciją tik ir tik pagal šį 
techninį lapą. Informacija, kuri skiriasi nuo šioje 
kortelėje esančios informacijos, turėtų būti 
patvirtinta raštu. Jei kyla abejonių, kreipkitės į 
gamintoją. Šis produkto lapas galioja ir pakeičia 
visus ankstesnius.. 

mailto:biuro@jurga.com.pl



