
 
 

Commercial Care Laboratory Europe 
3M France EUROTECH – PO Box 28 – Avenue BOULE 
F-95250 BEAUCHAMP – Tel 331 3040 2577 – Fax 331 3040 2975 
 

Čistič & leštič nerez oceli 
Aerosol 
T e c h n i c k é  ú d a j e  

TD316 - Datum: červenec 2001 – Nahrazuje předchozí vydání - Strana 1 / 1 
 

Popis: 
3M Čistič a leštič nerez oceli je k 
použití připravený čistič a leštič v 
aerosolovém balení. Po nastříkání 
na povrch má formu bílé neodpařu-
jící se pěny.  
 
Zvláštní vlastnosti:    
• Čistí a leští zároveň. 
• Nezanechává na povrchu mast-

notu.  
• Příjemná citrusová vůně. 
• Zanechává slabý ochranný film 

na povrchu, zakrývá skvrny, 
zpomaluje opětovné znečištění, 
snižuje výskyt otisků prstů a 
čmouh.  

• Neobsahuje žádné škodlivé 
ropné destiláty.  

• Neprchavý, nehořlavý. 
• Schválený USDA pro použití v 

závodech na zpracování masa a 
důrbeže (federálně kontrolované 
závody). 

 
Kde a kdy se používá: 
Vhodný pro různé druhy vnitřních 
povrchů, jako např. nerez ocel, 
chrom, hliník, mosaz a omyvatelné 
tvrdé povrchy, jako laminované 
plasty, smalt, keramika.  
Používá se na běžný úklid a údržbu.  
 
Omezení v použití: 
Nepoužívá se na sklo, zrcadla a 
okna.  
Nepoužívá se na nádobí, které 
přichází do styku s potravinami.  
 
 
 
 
 
 
Návod k použití:   
Běžná údržba: 

1. Před upotřebením dobře 
protřepejte.  

2. Otočte otvor spreje tak, aby 
šipka ukazovala na bod na ok-
raji nádoby. Tím se zajistí plné 
využití obsahu.  

3. Slabě postříkejte, 20 cm od 
čištěného povrchu.   

4. Vyčistěte a do sucha vytřete 
celou plochu, použijte čistý ab-
sorbční hadřík.  

 
Čištění problematických ploch: 
1. Nastříkejte libovolné množství 

čističe a leštice nerez oceli na  
White Scotch-Brite pad. 

2. Silně třete znečištěnou plochu 
až do odstranění nečistot.  

3. Utřete povrch absorbčním 
hadříkem a odstraňte zbytky 
výrobku.  

4. Vytřete plochu dosucha, až 
dosáhnete požadovaného lesku.  

 
Balení:    
600 ml (21.5 oz) aerosolová 
nádoba. 
12 nádob v 1 balení. 
 
Značení: 
Vícejazyčná etiketa s instrukcemi o 
použití na každé nádobě.  

Specifikace výrobku: 
Obsahuje: kvalitní potravinářský 
bílý minerální olej, emulgátor, vodu 
a uhlovodíkovou pohonnou látku.  
Vzhled: průhledná, bezbarvá te-
kutina 
pH hodnota: 10.5 normál 
Vůně: citron  
Specifická váha: 0.95 normál 
VOC: přibl. 106 g/L 
Skladování: neskladujete při teplotě 
nad 50° C. 
Původ: vyrobeno v USA 
Dodavatel: 3M Francie 
 
Bezpečnostní přehled: 
Informace o konkrétním nebezpečí 
pro zdraví, první pomoci a 
bezpečnosti naleznete v 
informačním letáku o bezpečnosti 
materiálu.  
Zabraňte přímému kontaktu s 
očima. Zabraňte delšímu kontaktu s 
pokožkou. Nepropichujte, nepalte 
či neskladujte při teplotě nad 50° C. 
 
Doporučená první pomoc:  
Kontakt s očima: vyplachujte oči 
velkým množstvím vody po dobu 
alespoň 10 minut. 
Kontakt s pokožkou: Umyjte 
zasažená místa mýdlem a vodou.  
Inhalace: dopravte osobu na čerstvý 
vzduch. Zavolejte lékaře.  
Požití: Nevyvolávejte zvracení. 
Ihned zavolejte lékaře.  
 


