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Popis: 
3M �isti� a lešti� nerez oceli je k 
použití p�ipravený �isti� a lešti� v 
aerosolovém balení. Po nast�íkání 
na povrch má formu bílé 
neodpa�ující se p�ny.  
 
Zvláštní vlastnosti:    
• �istí a leští zárove�. 
• Nezanechává na povrchu 

mastnotu.  
• P�íjemná citrusová v�n�. 
• Zanechává slabý ochranný film 

na povrchu, zakrývá skvrny, 
zpomaluje op�tovné zne�išt�ní, 
snižuje výskyt otisk� prst� a 
�mouh.  

• Neobsahuje žádné škodlivé 
ropné destiláty.  

• Neprchavý, neho�lavý. 
• Schválený USDA pro použití v 

závodech na zpracování masa a 
d�rbeže (federáln� kontrolované 
závody). 

 
Kde a kdy se používá: 
Vhodný pro r�zné druhy vnit�ních 
povrch�, jako nap�. nerez ocel, 
chrom, hliník, mosaz a omyvatelné 
tvrdé povrchy, jako laminované 
plasty, smalt, keramika.  
Používá se na b�žný úklid a údržbu.  
 
Omezení v použití: 
Nepoužívá se na sklo, zrcadla a 
okna.  
Nepoužívá se na nádobí, které 
p�ichází do styku s potravinami.  
 
 
 
 
 
 
Návod k použití:   
B�žná údržba: 

1. P�ed upot�ebením dob�e 
prot�epejte.  

2. Oto�te otvor spreje tak, aby 
šipka ukazovala na bod na 
okraji nádoby. Tím se zajistí 
plné využití obsahu.  

3. Slab� post�íkejte, 20 cm od 
�išt�ného povrchu.   

4. Vy�ist�te a do sucha vyt�ete 
celou plochu, použijte �istý 
absorb�ní had�ík.  

 
�išt�ní problematických ploch: 
1. Nast�íkejte libovolné množství 
�isti�e a leštice nerez oceli na  
White Scotch-Brite pad. 

2. Siln� t�ete zne�išt�nou plochu 
až do odstran�ní ne�istot.  

3. Ut�ete povrch absorb�ním 
had�íkem a odstra�te zbytky 
výrobku.  

4. Vyt�ete plochu dosucha, až 
dosáhnete požadovaného lesku.  

 
Balení:    
600 ml (21.5 oz) aerosolová 
nádoba. 
12 nádob v 1 balení. 
 
Zna�ení: 
Vícejazy�ná etiketa s instrukcemi o 
použití na každé nádob�.  

Specifikace výrobku: 
Obsahuje: kvalitní potraviná�ský 
bílý minerální olej, emulgátor, vodu 
a uhlovodíkovou pohonnou látku.  
Vzhled: pr�hledná, bezbarvá 
tekutina 
pH hodnota: 10.5 normál 
V�n�: citron  
Specifická váha: 0.95 normál 
VOC: p�ibl. 106 g/L 
Skladování: neskladujete p�i teplot� 
nad 50° C. 
P�vod: vyrobeno v USA 
Dodavatel: 3M Francie 
 
Bezpe�nostní p�ehled: 
Informace o konkrétním nebezpe�í 
pro zdraví, první pomoci a 
bezpe�nosti naleznete v 
informa�ním letáku o bezpe�nosti 
materiálu.  
Zabra�te p�ímému kontaktu s 
o�ima. Zabra�te delšímu kontaktu s 
pokožkou. Nepropichujte, nepalte 
�i neskladujte p�i teplot� nad 50° C. 
 
Doporu�ená první pomoc:  
Kontakt s o�ima: vyplachujte o�i 
velkým množstvím vody po dobu 
alespo� 10 minut. 
Kontakt s pokožkou: Umyjte 
zasažená místa mýdlem a vodou.  
Inhalace: dopravte osobu na �erstvý 
vzduch. Zavolejte léka�e.  
Požití: Nevyvolávejte zvracení. 
Ihned zavolejte léka�e.  
 


