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Gyorsan ható tisztítószer, igen hatékony

Azonnali és hatékony tisztító hatást

tiszták és foltmentesek maradnak. Kemény felületekről eltünteti az olyan makacs szennyeződéseket, 

mint a letörölhetetlen jelölő filctoll vagy tintafolt. Ideális minden rendszeres vagy általános tisztításhoz, 

ahol nincs szükség öblítésre. Virág illatú, allergénmentes (

illattal. Növényi eredetű – kókuszolaj feldolgozásából származó 

Foszfátmentes. FELHASZNÁLÁS: cipősarok nyomok eltávolítása bevonat nélküli padlókról, 

rovarnyomok eltávolítása üvegről, rag

felületekről és festetlen alumíniumról, száraz gyanta felszedése padozatokról (gumi és linóleum 

kivételével). 

 
750 ml-es: permetezzük a terméket a felületre a folt eltáv

kg-os: használat előtt öntsük a terméket szórófejes flakonba. Permetezzük a terméket a felületre a folt 

eltávolításához, majd töröljük teljesen szárazra. Kis felületek vagy napi tisztítás esetén permetezzük a 

terméket rongyra. Az összeférhetőség ellenőrzésére az anyagok (szövetek, bőr, stb.) nem látható 

részén végezzünk gyorstesztet. 

Festett felületeknél ellenőrizzük a színtartósságot. Ne használjuk ABS műanyagon (pl. speciális 

telefon borításokon,) billentyűzeteken, LCD képernyőkön! Ne permetezzük a terméket közvetlenül 

elektromos eszközök alkatrészeire! Ne használjuk bevonatolt padlókon vagy felületeken.

 
 
 
 
 
 
 
 

Használatra kész. Alkalmas hajók, csónakok, és más szállító eszközök belső felületeinek tisztítására

is. A javasolt hígítás lehetővé teszi a gazdaságos felhasználást és a környezeti hatás minimumra 

csökkentését. A terméket nem nagy felületű területek tisztításra szántuk.

FLASH Ecolabel
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SZUPER-AKTÍV TERMÉSZETES
GYORS TISZTÍTÓSZER

Hatékonyságát a piacvezető
tesztelték ISO 17025 szerint tanúsított 
laboratóriumban. 
Teljes mértékben biolebontható*
eredetű alapanyagokból készült
Hatékony és gyors tisztítóhatás.

hatékony tinta és filctoll foltok, vagy zsíros

hatást garantál a legtöbb makacs szennyeződéssel

oltmentesek maradnak. Kemény felületekről eltünteti az olyan makacs szennyeződéseket, 

letörölhetetlen jelölő filctoll vagy tintafolt. Ideális minden rendszeres vagy általános tisztításhoz, 

ahol nincs szükség öblítésre. Virág illatú, allergénmentes (Reg. 648/2004), különleges, hosszan tartó 

kókuszolaj feldolgozásából származó - 

Foszfátmentes. FELHASZNÁLÁS: cipősarok nyomok eltávolítása bevonat nélküli padlókról, 

rovarnyomok eltávolítása üvegről, ragasztók és gyanták eltávolítása üvegről, padlókról, mosható 

felületekről és festetlen alumíniumról, száraz gyanta felszedése padozatokról (gumi és linóleum 

es: permetezzük a terméket a felületre a folt eltávolításához, majd töröljük teljesen szárazra. 5 

os: használat előtt öntsük a terméket szórófejes flakonba. Permetezzük a terméket a felületre a folt 

eltávolításához, majd töröljük teljesen szárazra. Kis felületek vagy napi tisztítás esetén permetezzük a 

terméket rongyra. Az összeférhetőség ellenőrzésére az anyagok (szövetek, bőr, stb.) nem látható 

Festett felületeknél ellenőrizzük a színtartósságot. Ne használjuk ABS műanyagon (pl. speciális 

eteken, LCD képernyőkön! Ne permetezzük a terméket közvetlenül 

elektromos eszközök alkatrészeire! Ne használjuk bevonatolt padlókon vagy felületeken.

. Alkalmas hajók, csónakok, és más szállító eszközök belső felületeinek tisztítására

is. A javasolt hígítás lehetővé teszi a gazdaságos felhasználást és a környezeti hatás minimumra 

csökkentését. A terméket nem nagy felületű területek tisztításra szántuk. 

Ecolabel 

  

TERMÉSZETES ALAPÚ* 
GYORS TISZTÍTÓSZER 

ető termékhez képest 
tesztelték ISO 17025 szerint tanúsított 

biolebontható* természetes 
alapanyagokból készült 

tisztítóhatás. Gyors száradás. 

zsíros foltok eltávolítására. 

szennyeződéssel szemben. A felületek 

oltmentesek maradnak. Kemény felületekről eltünteti az olyan makacs szennyeződéseket, 

letörölhetetlen jelölő filctoll vagy tintafolt. Ideális minden rendszeres vagy általános tisztításhoz, 

Reg. 648/2004), különleges, hosszan tartó 

 alapanyagokat tartalmaz. 

Foszfátmentes. FELHASZNÁLÁS: cipősarok nyomok eltávolítása bevonat nélküli padlókról, 

asztók és gyanták eltávolítása üvegről, padlókról, mosható 

felületekről és festetlen alumíniumról, száraz gyanta felszedése padozatokról (gumi és linóleum 

olításához, majd töröljük teljesen szárazra. 5 

os: használat előtt öntsük a terméket szórófejes flakonba. Permetezzük a terméket a felületre a folt 

eltávolításához, majd töröljük teljesen szárazra. Kis felületek vagy napi tisztítás esetén permetezzük a 

terméket rongyra. Az összeférhetőség ellenőrzésére az anyagok (szövetek, bőr, stb.) nem látható 

Festett felületeknél ellenőrizzük a színtartósságot. Ne használjuk ABS műanyagon (pl. speciális 

eteken, LCD képernyőkön! Ne permetezzük a terméket közvetlenül 

elektromos eszközök alkatrészeire! Ne használjuk bevonatolt padlókon vagy felületeken. 

. Alkalmas hajók, csónakok, és más szállító eszközök belső felületeinek tisztítására 

is. A javasolt hígítás lehetővé teszi a gazdaságos felhasználást és a környezeti hatás minimumra 
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Külső: Tiszta folyadék 

SZÍN: Sárga 

ILLAT: Virág 
 

PH Aktív anyag [%] 

 
 
 
 

Sűrűség 
(g/ml) 

 
 
 
 

Nyomás (bar) Viszkozitás (cP) Összes száraz 
anyag[%] 

 
 

< 11,4 13 ± 1 1,002 
 

Súlyos szemirritációt okoz. Viseljen védőszemüveget. Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés 
vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megtehető. Folytassa az öblítést. Azonnal forduljon 
Toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. 2-fenoxi-etanolt tartalmaz. 

 

 

 

 

 

 

VESZÉLY 
 

Használat előtt mindig olvassa el a Műszaki adatlapot és Biztonsági adatlapot különös tekintettel az 

expozíciós forgatókönyvre. Használja a biztonsági adatlapon megadott védőfelszerelést. 

A termék nem megfelelő használatából eredő kárért a Sutter nem vállal felelősséget.  

Csak professzionális felhasználásra. Kérésre biztonsági adatlap rendelkezésre áll.  

(*) Növényi eredetű, teljes mértékben biolebontható alapanyagokból. (A termékben használt felületaktív 

anyagok a 648/2004/EC rendeletnek megfelelően biológiailag könnyen lebomlanak). 

 

Kód Méret Menny. Raklap 

4388 kg 5 4 9x4=36 
 

5700 ml 750 12 11x3=33 

 
CSOMAGOLÁS 


