
 

 

MAVRO GLASS CLEANER 
Zmogljivo čistilo za čiščenje umazanega stekla brez lis 

 
OPIS IZDELKA 
MAVRO GLASS CLEANER je čistilo, pripravljeno za uporabo, za hitro 
čiščenje vseh pralnih površin brez lis.  
MAVRO GLASS CLEANER je 100-odstotno varno za okolje in ne vsebuje 
nevarnih sestavin, je nežno za kožo ter varno za ljudi in živali. Izdelek je 
primeren tudi za uporabo v živilskih okoljih. MAVRO GLASS CLEANER 
učinkovito odstranjuje prilepljeno umazanijo, sledi prstov in tudi težke 
usedline, kot so nikotin, saje, maščobe in onesnaženost ozračja. 
 
UPORABA 
MAVRO GLASS CLEANER se lahko uporablja za vse površine, ki jih je 
mogoče prati, kot so okna, mize, ogledala, ločevalno steklo, vsa plastika 
in krom. 
 
ZNAČILNOSTI 
• 100 % biorazgradljiv 
• Hitro in učinkovito čiščenje 
• Ne pušča prog 
• Uporabniku prijazen 
• Primerno za skoraj vse vrste površin 

 
TEHNIČNI PODATKI 
Barva:  Modra 
Vonj:  Značilno blago 
Specifična teža: 1,0 kg/liter 
pH:  8 
Vsebuje:  butilglikol in površinsko aktivne snovi 
 
POGOJI UPORABE 
MAVRO GLASS CLEANER se lahko uporablja v vseh suhih vremenskih 
razmerah. 
 
NAVODILA 
1. S stekleničko z razpršilom nanesite nerazredčeno čistilo MAVRO 

GLASS CLEANER in umazanijo odstranite s čisto, suho krpo, ki ne 
pušča vlaken. 

 
PAKIRANJE 
1 liter. 
 
TEORETIČNA PORABA 
Poraba 5-10 m² na liter, odvisno od vrste in stopnje onesnaženosti. 
 

PRAKTIČNE INFORMACIJE 
• Ne mešajte z drugimi izdelki 
 
 
SKLADIŠČENJE IN ROK TRAJANJA 
V originalni neodprti embalaži najmanj 24 mesecev. Shranjujte v   
hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali. 
 
VARNOSTNA PRAVILA 
Vsebuje metilizotiazolinon (konzervans). Lahko povzroči alergijsko kožno 
reakcijo. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Hranite zunaj dosega otrok. 
 
TEHNIČNA PODPORA 
V podjetju MAVRO se nam zdi pomembno, da vam pomagamo po 
najboljših močeh. Naši tehnični svetovalci so vam zato vedno pripravljeni 
pomagati. Svetujejo vam lahko o najboljših rešitvah in pojasnijo, kako 
uporabljati izdelek. Ne oklevajte in se obrnite neposredno na enega od 
naših svetovalcev! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
IZJAVA O ODGOVORNOSTI 
Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je 
bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na 
uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega 
informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba MAVRO 
International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in 
nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. 
Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat. 
 
Vprašanje:  julij 2020 
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje. 
 
Številka izdelka:  57946 
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