
 
 

RAPIKER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 

Technikai adatlap 
UNITED SPRAYS Univerzális tisztítóhab spray 
Kiváló minőségű, víz bázisú, hatásos, intenzív tisztítóhab. Használatával kiadós, ámde kímélő, tisztítás érhető el. Felfrissíti a 
színeket, tartósan kellemes illatot hagyva maga után és semmiféle maradványt, foltot nem hagy a beszórt felületen. Mélytisztító 
hatásával teljesen feloldja még a makacs foltokat is! 

 
Termékelőnyök és tulajdonságok: 
Egyszerű felhasználás, feloldja a meg-, és rászáradt foltokat. Megszűnteti a nikotin-lerakódásokat, kiváló mélytisztító hatás, 
használata után felfrissíti a kezelt szövetet, feloldja a rovar maradványokat! Nem csöpög, és folyik, ideális függőleges 
munkálatokhoz. 

 
Felhasználási területei: 
Otthon: bútorszöveteken, szőnyegeken, ablakokon. Festett-, lakkozott felületeken. Használható: csempén, tükrön, laminált PVC-n, 
konyhában továbbá irodai berendezéseken is. Univerzálisan felhasználható a háztartásokban is! 
Autókban: ülés-, és tető kárpitokon, szőnyegeken (műanyag, bőr, gumi és szövet). Használható üvegfelületeken: ablakokon, 
szélvédőn. Festett-, lakkozott felületeken. Eltávolítja a rovarmaradványokat a festett-, és lakkozott felületekről, továbbá a 
baktériumokat, szilikont, zsíros maradványokat és szennyeződéseket, kristálytiszta felületet hagyva maga után. A fényezésre és 
gumikra semleges hatású. 

 
Használati utasítás: 
Az esetleges károsodások megelőzése miatt érdemes felhasználás előtt egy próbát végezni a tisztítandó felületen. 
Használat előtt rázza intenzíven legalább 30mp-ig a flakont. Hordja fel a habot a szennyezett felületre. Közvetlenül a felhordás után, 
a termék stabil habot képez, melyet hagyjuk hatni. A habszerkezet szétesése után intenzíven egy ronggyal vagy szivaccsal 
dörzsöljük meg a felületet. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a felület még nem teljesen tiszta, kérjük, ismételje meg a tisztítási 
folyamatot. 

 
Különleges utasítások: 
A tisztító hab tűzveszélyes összetevőket tartalmaz. Csak jól szellőztetett helyen használható. Tartsuk távol a tűztől, gyújtóforrásoktól: 
ne szórjuk nyílt lángba, vagy izzó felületre! Több flakon egy helyen, egymás után történő felhasználása esetén fennáll a veszélye a 
robbanó gáz-levegő keverék képződésének. Ne dohányozzon, egyen vagy igyon munkavégzés során. 

 
Anyagjellemzők: 
Vegyi bázis: Izopropanol, vizes oldatban, vízben elegyedik. 
Színe/Illata: fehértől a sárgáig terjedhet/Jellegzetes 
Sűrűség: kb. 0,943kg/dm3 a hatóanyagban 
Lobbanáspont: max -80C izobután 
Alsó robbanási határ: 1,40 Vol.% Izobután 
Felső robbanási határ: 10,80 tf.% Propán 
Feldolgozási hőmérséklet: 5°C – 35°C 
Alkalmazási mód: Szórás, törlés 
Tárolási idő: 24 hónap (hűvös helyen és szárazon) 
Szállítási kiszerelés: 400 ml (12db/karton) 

 
A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak. 

 
Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a 
hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott 
eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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