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Pronto® Multi-Surface Cleaner 
ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO CODZIENNEGO STOSOWANIA W OBIEKTACH PROFESJONALNYCH

Wielopowierzchniowy środek czyszczący do usuwania kurzu, 
osadów, odcisków palców i zanieczyszczeń

Opis produktu: 
Czyści większość twardych powierzchni*, usuwając kurz, 
plamy, odciski palców i zabrudzenia bez pozostawiania 
smug i osadów oraz bez uszkadzania powierzchni.

 • Delikatny środek czyszczący do użytku w pomieszczeniach  
 profesjonalnych
 • • 3 x dokładniejsze usuwanie kurzu i brudu w porównaniu z suchymi ściereczkami
 • • Pozostawia czysty, świeży zapach
 • • Ekskluzywne opakowanie zbiorcze dla profesjonalistów
 • • Do użytku we wszystkich przestrzeniach komercyjnych lub publicznych

* Bezpieczny w użyciu tylko na uszczelnionych powierzchniach.

1. Przeczytać etykietę 
przed użyciem.

2. Nie przekręcać 
nakrętki.

3. Dobrze wstrząsnać 4.  Trzymając aerozol 
pionowo spryskać 

powierzchnię z 
odległości ok. 15 cm 
lub bezpośrednio na 

ściereczkę. 

Zalecenia dotyczące stosowania

Płytki drewno 
zabezpieczone

Granit Stal nierdzewna Szkło

Marmur Elektronika Chrom Tworzywa 
sztuczne

Lustro

Aplikacje

6 in



Pronto® Multi-Surface Cleaner 
ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO CODZIENNEGO STOSOWANIA W OBIEKTACH PROFESJONALNYCH

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Może 
powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. W 
razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 
pojemnik lub etykietę.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody 
z mydłem.  
Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie 
temperatury przekraczającej 50 °C. Przechowywać z dala od 
źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego 
ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani 
nie spalać, nawet po zużyciu.  Stosować rękawice ochronne. 
Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lokalnymi. Stosować wyłącznie w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. 2% masowych zawartości jest 
łatwopalne. Przechowywać w
suchym i chłodnym miejscu.

Do profesjonalnego zastosowania.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Trwałość
24 miesiące od daty produkcji.

Składniki: : 
< 5% Niejonowe Środki Powierzchniowo Czynne, Kompozycja 
Zapachowa, linalool, methylisothiazolinone.

Specyfikacja techniczna

Lepkość aerozol

Kolor biały

Prysznic zapachowy deszczowy

Wartość pH nie dotyczy

Nr pozycji:  318693  |  Numer/opakowanie: 12  |  Rozmiar: 400 ml

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
M: 48 508 497 303
pszmigi@scj.com
www.scjp.com

Niniejsze informacje oraz wszelkie dalsze zalecenia techniczne oparte są o aktualny stan naszej wiedzy i
doświadczenia. Odpowiedzialność i roszczenia prawne z naszej strony, również dotyczące istniejących praw
własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw patentowych, są wykluczone. Nie udzielamy
zwłaszcza żadnej rękojmi, w sposób wyraźny lub dorozumiany, ani też gwarancji właściwości produktu w
znaczeniu prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian zgodnie z postępem 
technologicznym lub dalszym rozwojem.
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