
  

 Optima 

Čistiaci prostriedok na povrchy a sklo 
 
Vlastnosti 
Optima je univerzálny čistiaci prostriedok pripravený na použitie, je určený na čistenie 
povrchov a skla, každodenné čistenie povrchov odolných voči vode. Vďaka špeciálnemu 
zloženiu používaním tohto prípravku sa dá predísť popraskaniu plastových povrchov. Preto 
je Optima najvhodnejším prípravkom na povrchy z plastu a plexiskla (kontrolované podľa 
DIN EN ISO 22088-3). Čistiaci prostriedok je šetrný k materiálu, zasychá rýchlo a bez 
šmúh, vyčistené povrchy majú prirodzený vzhľad. Vďaka šetrnosti voči životnému 
prostrediu Optime sa prideľuje "Eko-označenie Európskej únie".  
 

Zloženie (podľa 648/2004/EK) 
Anionické tenzidy < 5%, rozpúšťadlá na vodnej báze, farbivá, vonné látky. 
pH-hodnota (koncentrátu): cca. 9,5 
 
 

Oblasť použitia 
Môže sa použiť na všetky vode odolné povrchy a predmety. Je najvhodnejším prípravkom 
na povrchy z plexiskla. 
 
 

Použitie 
Čistenie/utieranie povrchov: 
Prípravok používajme v neriedenom stave. 
Prípravok nastriekame na povrch alebo vlhkú utierku alebo  
utierku z mikrovlákna, utrieme povrch a je to hotové. Znečistenú  
utierku vypláchneme vo vode. 

Spotreba / m² 
Čistenie povrchov: 3 ml 
 
 

Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie tohto prípravku  

v domácnostiach! 

 

Balenie 
6x1 litrový flakón v kartóne Č. tovaru: j 25 20 01 
  10 litrový kanister Č. tovaru: j 25 20 10 
200 litrový sud Č. tovaru: j 25 20 72 
 

Bežné 
každodenné 
upratovanie 
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EKO-OZNAČENIE EURÓPSKEJ 
ÚNIE  
 
 
 
 
 
 
Je pridelené tovarom a službám, 
ktoré zodpovedajú predpisom 
ochrany životného prostredia 
Systému eko-označenia EÚ 
 
Registračné č.: DE/020/063 

 zníženie škodlivého 
vplyvu na vodnú 
zložku životného 
prostredia 

 znížený obsah 
nebezpečných látok  

 jednoznačný návod 
na použitie 

 

Ďalšie pokyny: 
Pri vhodnom dávkovaní šetrí náklady a ochraňuje prírodu. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Nemiešajte s inými čistiacimi prostriedkami! 
Prípravok je koncentrovaný, preto stačí použiť menšie množstvo. 
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke eko-označenia EÚ: 
http://europa.eu.int/ecolabel. 
Tenzidy sú vyrobené zo surovín rastlinného pôvodu. 
Balenie je recyklovateľné. 


