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FLEGFOAM
(FF)

čistí a odmašťuje

neztéká z čištěné plochy

určen na různé povrchy 
/kov, sklo, textil, porcelán a další/

vhodný pro průmysl, kanceláře i domácnost



VŠECHNY ÚDAJE O PRVNÍ POMOCI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JSOU PODROBNĚ UVEDENY NA BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ A NA ETIKETĚ.
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Charakteristika

FLEGFOAM je aktivní čistící pěnový sprej s neutrální vůní 
a universálním použitím na všech površích.
FLEGFOAM má snadné a jednoduché použití s okamžitým 
čistícím efektem.
Neobsahuje žádné abrazívní složky a tudíž je vhodný i na vel-
mi jemné a citlivé povrchy.
Velmi rychle čistí, odmašťuje a nezanechává čmouhy.

Použití

FLEGFOAM je široce využitelný prostředek jak z hlediska mytí 
a čištění tak i odmašťování. Používá se na běžný úklid kance-
lářského nábytku a ostatního vybavení včetně počítačové 
techniky, kopírek, faxů apod.
Dále je ideální na fi nální čištění dlaždic, sanity, nerezového 
zařízení, lakovaných, smaltovaných a emailovaných povrchů, 
skla, porcelánu, linolea, koberců a dalších textilii.
Velmi dobrou službu prokáže výrobek FLEGFOAM při úpravě 
povrchů před lepením a nátěrem barvou, lakem apod. Tyto 
povrchy dokáže rychle vyčistit a dokonale odmastit přede-
vším od mastnot obsažených v lidském potu na prstech a dla-
ních pracovníků, manipulujících s daným předmětem. Vhod-
ný také pro mytí čelních skel a světel automobilů od hmyzu 
a ostatních nečistot, ale i na úklid interiéru, palubních desek 
a sedaček vozidel.
Naneste nástřikem prostředek FLEGFOAM na čištěný před-
mět ze vzdálenosti cca 15 – 20 cm a nechte pěnu působit asi 
20 s, po té čistým a savým hadříkem, nebo papírovou utěrkou 
povrch osušte a vyleštěte. Pokud je to nutné aplikaci opakujte.

Balení

600 ml 

Upozornění

Jen pro profesionální užití.

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí

Bod vzplanutí: < 0 °C 

Rozpustnost ve vodě: rozpustný

Obsah organických 
těkavých látek (VOC): < 0,25 kg/kg

Obsah celkového 
org. uhlíku (TOC): < 0,15 kg/kg

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C):  kapalina (aerosol)
Barva:  bílá
Zápach (vůně): alkoholový


