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MARKA PRIMACOL® PROFESSIONAL  

PRODKUT Czysty żyrandol 

 

Środek do czyszczenia żyrandoli 

kryształowych  

 Nie zostawia zacieków i smug 

 Żyrandole, kinkiety, szkło, 

kryształy 

 Skuteczny na trudno dostępne 

zabrudzenia 

 

POJEMNOŚĆ 0,575l 

WŁAŚCIWOŚCI Czysty żyrandol kryształowy to szybki i skuteczny  środek do czyszczenia najtrudniejszych 

zabrudzeń z żyrandoli, kryształów, kinkietów i innych trudnodostępnych przedmiotów z 

kryształu i szkła. Nie zostawia zacieków i smug. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Przed przystąpieniem do czyszczenia przedmioty elektryczne należy odłączyć od prądu oraz 

zabezpieczyć miejsce pod czyszczonym przedmiotem. Produkt stosować w postaci 

nierozcieńczonej. Przesunąć czerwoną blokadę bezpieczeństwa w dół. Zabrudzone elementy 

kryształowe oraz trudno dostępne miejsca należy spryskać preparatem. Płyn wraz z 

zanieczyszczeniami powinien spłynąć z czyszczonych elementów. W przypadku trudnych 

zabrudzeń powierzchnię wytrzeć miękką szmatką. Następnie należy zaczekać do całkowitego 

wyschnięcia czyszczonego przedmiotu. Czas schnięcia żyrandoli i kinkietów wynosi około dwie 

godziny. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Zużycie środka zależy od intensywności 

zabrudzeń oraz czyszczonej powierzchni. Po użyciu produktu przesunąć blokadę do pozycji 

wyjściowej.  

 

Uwaga! Przed włączeniem prądu elektrycznego należy upewnić się że wszystkie elementy 

elektryczne są suche. 

 

SKŁADOWANIE W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temp. 5–30oC, w suchym miejscu. Nie 

wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W przypadku połknięcia skontaktować się z 

lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Po użyciu dokładnie umyć 

ręce. Nie wdychać oparów. Stosować w wentylowanym pomieszczeniu. Szczegółowe 

informacje są zawarte w karcie charakterystyki produktu. 
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DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny <5% anionowe środki powierzchniowo 

czynne oraz sól sodowa EDTA, 

kompozycja zapachowa (w tym 

Limonene) 

 

Postać ciecz 

Zapach Łagodny, charakterystyczny Rozcieńczalnik  Woda  

pH 10,0 – 11,0   

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


