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UNIVERZÁLNÍ ČISTIČE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto  
výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání 
výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Bezpečnostní upozornění:
1. Skladujte na suchém chladném místě (do 45ºC). Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
2. Do obalu nebouchejte, nepíchejte a ani jej jinak nepoškozujte.
3. Držte mimo dosah dětí.
4. Nesmí přijít do styku s potravinami.
5. Při manipulaci nekuřte a nevdechujte aerosol z rozstřikovače.
6.  Při zasažení kůže místo omýt vodou. Při zasažení očí vymývat 15 minut proudem vody.  

Při přetrvávajících obtížích vyhledat lékařskou pomoc.
7. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a neprodleně navštivte lékaře.

Složení produktu
Hlavní komponenty: Aktivní prostředky, antistatické prostředky, odstraňovače skvrn a leštící 
prostředky.

APLIKACE (možnosti použití)

Čistění a leštění pneumatik
Charakteristika: Dokáže proniknout povrchem pneumatiky za pár minut, uvolnit znečištění  
a dosáhnout leštícího efektu. Při dlouhodobém používání působí proti prasklinám a projevům 
stárnutí.
Použití: Nasprejujte na povrch pneumatik ze vzdálenosti 15cm a jemným kartáčem vykartáčuj-
te a setřete hadrem.

Čistič autoskel a zpětných zrcátek.
Charakteristika: čistič využívá pokročilé chemické procesy. Pomůže zajistit větší čistotu skel  
a zajistit tak řidičovi široký rozhled. 
Použití: Nastříkejte malé množství produktu na jemný hadr nebo na sklo a jemnou látkou 
otřete. Několik dní po aplikaci čističe, se na vnější straně skla budou tvořit menší kapky, které 
budou lépe stékat a zevnitř čistič může působit i jako ochrana proti mlžení.

Prostředek na čištění interiéru auta.
Charakteristika: Produkt je šetrný čisticí prostředek bez rozpouštědla, ale s unikátní formulí. 
Může být široce využito k odstranění nečistot v interiéru automobilu.
Použití: Produkt přímo nastříkejte na povrch interiéru, opatrně vykartáčujte jemným kartáčem 
a následně otřete čistým hadrem. Můžete produkt nechat chvíli působit na odolné skvrny  
a následně ho setřít po emulgování nečistoty. 

Prostředek na ošetření lesklých i matných povrchů
Charakteristika: Produkt je silný čisticí prostředek s unikátní formulí, která neobsahuje rozpou-
štědlo. Může být široce využito na různé druhy skvrn, prachu nebo nečistot na kole, motorce, 
monitoru, televizi ..atd. Použitelné jednak k odstranění nečistot z povrchu, ale i k ošetření povr-
chu a jeho zvýšené odolnosti proti následnému usazování prachu a nečistot.
Použití: Při aplikaci na větší plochy může být čistič zředěn 7 až 10x vodou (záleží na velikosti 
povrchu). Produkt nařeďte v rozprašovači, nastříkejte jej přímo na špínu a krátkém působení 
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otřete vlhkým hadrem. Popř. povrch ještě vyleštěte suchým hadrem.

Leštící prostředek na povrch auta.
Charakteristika: Je netoxický a neškodný, využívá pokročilé formule a čisté nezředěné přírodní 
složky, která dávají produktu leštící, anti-prachové a antistatické efekty.
Použití: Karosérii automobilu očistěte (nejlépe na myčce) a po jejím oschnutí nastříkejte na po-
vrch produkt z 20 až 30cm, otřete vlhkým hadrem a nakonec vyleštěte suchým hadrem. Před 
použitím protřepejte.

Prostředek na čištění a leštění kůže.
Charakteristika: Pokročilá formule obsahující přírodní brazilský vosk, vlnu a další přírodní mate-
riály zajišťují produktu efekt čištění a leštění na různých kožených výrobcích.
Použití: Nejprve otřete povrch od prachu, po protřepání produkt nastříkejte a jemným hadrem 
vytřete do lesku. Při dlouhodobém používání pomáhá proti vlhkosti a chrání kůži.

Složení produktu
Hlavní komponenty: Aktivní prostředky, antistatické prostředky, odstraňovače skvrn a leštící 
prostředky.

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenci-
álních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky ne-
správné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národní-
mi předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návo-
du k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem 

k obsluze.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje 
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení  
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
R věty a S věty - význam:
R36/37/38 -Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku.
S2 - Uchovávejte z dosahu dětí. 
S20/21 - Nekuřte, nejezte a nepijte při používání.


