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PRODUKTOVÝ LIST 
 

ČISTICÍ ROZTOK NA OBRAZOVKY A FILTRY  
3001, 3125, 3015, KO5 

 
 
 
Použití:  

Čisticí roztok na obrazovky a filtry počítačů, jakož i na ostatní skleněné plochy výpočetní a kancelářské techniky s 

výrazným antistatickým účinkem. 

 

Čisticí vlastnosti: 

Odstraňuje běžné nečistoty vznikající při provozu techniky, jako mastnotu a prach 

Antistatický film nanesený na čištěnou plochu omezí usazování nežádoucích prachových částic ze vzduchu. 

Upozornění - antistatický efekt je přímo úměrný počtu prachových částic  v ovzduší. Pravidelným čištěním skleněných 

ploch se prodlouží doba  působení antistatického efektu. Pravidelnost čištění je závislá na prostředí, kde zařízení 

pracuje. Za optimální považujeme týdenní periodu. 

 

Aplikace: 

Nanášení Hydrofilní nebo Hydraspunovou utěrkou napuštěnou čisticím roztokem. Při čištění méně citlivých a 

ověřených povrchů lze roztok nanést i nástřikem přímo na čištěný povrch. 

Upozornění: Správná technika čištění skleněných ploch a zejména její důkladné vysušení Hydraspunovými utěrkami 

zabrání vzniku nežádoucím šmouhám. 

Výrobek je určen pro všeobecné použité. Pro správnou aplikaci platí pravidlo:   

 - optimální množství čisticího roztoku 

 - vhodné utěrky 

 - dokonalé vysušení 

 

Chemická charakteristika:  

deionizovaná voda, propan-n-ol, tenzid, speciální antistatika 

 

Balení:  

125 ml, 250 ml láhev s mechanickým rozprašovačem 

1000 ml, 5000 ml náhradní balení 

Obaly jsou recyklovatelné. 

 

Životní prostředí: 

Účinné látky jsou biologicky lehce odbouratelné 

 

Skladovací podmínky:  

Čistící prostředek skladujte v chladu a suchu v těsně uzavřených obalech mimo dosah tepelných zdrojů. 
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Hygiena a bezpečnost práce:   

Prostředek není škodlivý zdraví a může být při dodržení základních podmínek  hygieny a bezpečnosti práce běžně 

aplikován. 

∗ Při práci nejezte a nepijte, po skončení práce si opláchněte ruce vlažnou vodou event. ošetřete obvyklým 

krémem na ruce. 

∗ Při zasažení očí použijte k vypláchnutí větší množství čisté vody. 

∗ V případě požití vypijte 0,5 l vody. 

 V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře. 

∗ Při rozlití většího množství přípravku v uzavřeném prostoru zajistěte jeho účinné odvětrání. 

 

Všeobecné upozornění:  

Výrobek je určen jak pro všeobecné použití tak pro použití servisními specialisty. 

 

 

 
 
 


