
Sprint Glass Pur-Eco
Üveg- és általános tisztítószer

A Pur-Eco termékcsalád
`` A Pur-Eco termékek ötvözik a hatékonyságot, a biztonságos felhasználást és a 

környezettudatosságot.
`` A termékek mindegyike újrahasznosítható csomagolással készül.
`` A tisztítószerek hatékonyságát és minőségét a Diversey szakértelme, a 

természeti környezet iránti elkötelezettsége valamint az ISO 9001, ISO 14001 
tanúsítványok és az Európai Mosószeripari Szövetség, az AISE „Fenntartható 
tisztítás” nyilatkozatának való megfelelés garantálja.

Termékleírás
`` Használatra kész szórófejes tisztítószer üvegfelületek, tükrök és más 

magasfényű felületek csíkmentes tisztításához. Biztonságos összetétele 
révén a termék minden vízálló kemény felületen alkalmazható.
`` A Sprint Glass Pur-Eco megfelel az Európai Unió „Flower” és a skandináv 

„NordicSwan” ökocímke által támasztott követelményeknek.

Legfontosabb termékjellemzők
`` Semleges pH-érték.
`` Gyorsan szárad.
`` Az egész Pur-Eco termékcsaládra jellemző egységes, friss illattal rendelkezik.

Termékelőnyök 
`` A kemény felületek széles körén használható, pl. ablakokon, tükrökön, mázas 

kerámiákon és műanyag felületeken.
`` Nem hagy csíkot vagy más nyomot az üvegen és más felületeken.
`` Kiváló az ujjlenyomatok és más, kissé makacs szennyeződések 

eltávolításában.
`` Kellemes citrusillatot biztosít a megtisztított területeken.
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Sprint Glass Pur-Eco Specifications

Használati útmutató
Adagolás: Megfelelő adagolással csökkentheti költségeit és a 
környezetre gyakorolt hatást. A termék használatra kész. Hígítás 
nélkül használja.

Felhasználás
Kézzel: Finoman permetezze puha, szakadásmentes 
törlőkendőre, és törölje szárazra a felületet. Foltok esetén 
permezze közvetlenül a felületre, és törölje szárazra azt.  

Fontos: Használat előtt tesztelje az anyagkompatibilitást egy kicsi, 
nem feltűnő területen.

Technikai adatok

Termékmegjelenés átlátszó, kék folyadék

Relatív sűrűség (20 °C) 0,99

pH (hígítás nélkül) 7,0 – 8,0

A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetőek termékspecifikációnak.

Termék Kiszerelés Cikkszám

Sprint Glass Pur-Eco  6x0,75L 75xxxxx

Sprint Glass Pur-Eco  2x5L 75xxxxx

Biztonságos termékkezelés

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön lapon található biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag professzionális 
felhasználók/specialisták számára.

Tárolási útmutató

Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó, kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket.

Környezetvédelmi információk

A Sprint Glass Pur-Eco megfelel a Swan tisztítószerekkel szembeni elvárásai 4.6-os 2014.06.14-ig érvényes változatának és az EU-Flower 2011/383/EK szerinti 
elvárásainak.
A 73/404/EGK és 73/405/EGK irányelvekben és azok későbbi módosításaiban előírtaknak megfelelően a termék biológiai úton lebomló felületaktív anyago-
kat tartalmaz.
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