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Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki  zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materia-
łu upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności 
dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. 
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Car Attack Tapicerka 

 
 

Produkt TAPICERKA przeznaczony jest do usuwania zabrudzeń i plam 
z głębszych warstw tkanin. Uwaga - produkt ten nie jest przeznaczony 
do czyszczenia elementów pokrytych skórą. 

ZASTOSOWANIE: 

 Usuwanie zabrudzeń tapicerki siedzeń, boczków drzwi, podsufitki, dywaników, 
wykładzin bagażnika etc. Można go również użyć miejscowo do usunięcia po-
jedynczych plam. 

DANE TECHNICZNE: 

Skład: mniej niż 5 % anionowe środki powierzchniowo czynne, woda, konser-
want - methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, zapach. 

 
Kolor: mleczny, nieklarowny 
Zapach: Wg asortymentu 
Gęstość w 20 °C: 1,0 g/cm3 

Temperatura krystalizacji: - 
PH: ok. 8 

SPOSÓB UŻYCIA: 

 Ustawić zawór spryskiwacza w pozycję „on", a następnie nakierować na miej-
sce w którym znajduje się plama i nacisnąć spryskiwacz. Odczekać 10 sekund i 
przetrzeć miejsce plamy suchą szmatką, aż do usunięcia nadmiaru płynu. Zale-
ca się stosowanie płynu na większej powierzchni czyszczonej powierzchni niż 
jednostkowe miejsce zabrudzenia. 

WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE MATERIAŁU: 

Wydajność robocza jest uzależniona od zabrudzenia powierzchni czyszczonej. 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI: 

Wytwarzanie produktu odbywa się w systemie jakości potwierdzonym przez 
CERTYFIKAT ISO 9001”2008. 

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE: 

Termin ważności wynosi 48 miesięcy od daty produkcji. 
Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnie  
zapakowanych pojemnikach. Temperatura przechowywania: +1°C do +300C 
 

Produkt pakowany jest wg poniższej tabelki: 

Pojemność Opakowanie ilość sztuk  Waga brutto 
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w kartonie 1 szt. 

500ml butelka typu PET 12szt. 0,5kg 

UWAGI I ZALECENIA BHP: 

Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. 
 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYMDKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. W PRZYMDKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością 
wody z mydłem.. 

 
 

 

Przykładowy wygląd produktu: 
 

 

 
 




