
Říha & Zep 
 

ZEP GLASS CLEANER CONCENTRATE  

 

 

TECHNICKÝ LIST 
 

 

KONCENTROVANÝ ČISTIČ NA SKLA A VODOU OMYVATELNÉ POVRCHY. 
 

Tekutý koncentrovaný přípravek, který se ředí vodou je ideální pro každodenní  čištění prosklených ploch,  
zrcadel, plexiskla a dalších voděodolných povrchů jako např.: nerez. ocel, chrom, smalt, keramika a plast.  
Nepoužívat na projekční obrazovky ! 
 

        

Účinný: Odstraňuje otisky prstů, skvrny, prach, mastnotu, nikotinový povlak a jiné znečištění. 

  

Ekonomický: 
Ředí se vodou v poměru 1 : 66 až 1 : 33. ( 15 – 30 ml přípravku do 1 litru vody ). 
Jednoduše pomocí dodané odměrky ke každému balení nebo pomocí dávkovací lahve 
dvouhrdlé. 

  

Nepoškozuje 
povrchy: 

Není abrazivní. Obsahuje alkohol, proto je čištění a odmašťovací efekt výrazně lepší. 
Nezanechává šmouhy ani skvrny a rychle usychá.  

  

Snadné použití: Stačí suchý hadr, houbička nebo stěrka. K dodání je i kvalitní rozprašovač o obsahu 1 litr. 

 
        

POUŽITÍ
 

Naředěným přípravkem navlhčete povrch postříkáním                                                                                                                                                                                                             
rozprašovačem, houbou nebo hadrem. Rozetřete po 
čištěném povrchu a potom vytřete suchým hadrem, který   
nepouští vlákna. Na větší plochy je vhodné použít stěrku. Při 
čištění více znečištěného povrchu použijte molitanovou 
houbičku ( která povrch nepoškodí.) nebo čištění opakujte.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
     

 

     BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 
       Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou.  
       Hořlavý přípravek. 
       Veškeré další informace o bezpečném zacházení,  
       první pomoci,  skladování a nakládání s odpadem 
       naleznete v bezpečnostním listě. 
 
 

Fyzikální a chemické 
vlastnosti POPIS - HODNOTY 

Forma  Kapalina 

Barva Modrá 

Vůně Lehce po alkoholu 

Hustota (20° C)  0,98 g / cm³ 

Rozpustnost ve vodě Kompletní 

Bod vzplanutí > 30 ° C 

PH: hodnota při 20° C ± 9 

Obsah balení 1 - 2 a 5 litrů 

 

                                                                               
 
 
 
 
 

   
 

Vyrobeno v EU / ZEP Industries B.V. NL. 
DOVOZCE A VÁŠ DODAVATEL: 

 
Obchodní zastoupení ZEP EUROPE - Vladimír Říha – Tři Dvory 164 – 280 02 KOLÍN 2 

 
Tel.: +420 603 700 230 – v.riha@dezinfekcepro.cz   

 
www.dezinfekcepro.cz 

 

 

 
 

 

Pokud se nechcete zdržovat ředěním nebo 
potřebujete čistit jen menší plochy,  žádejte 
pěnový přípravek Říha - ZEP 40 NEW, 
který je připraven v  aerosolovém balení 
ihned k použití. 
Čistý obsah přípravku je 600 ml. 
 

Všechny informace v tomto dokumentu jsou založeny na praktických zkušenostech a / nebo laboratorních testech. Vzhledem k velkému spektru podmínek pro využití a nepředvídatelným 

lidským faktorům, doporučujeme vždy vyzkoušet naše výrobky před konečným použitím. Tento technický list byl pravděpodobně již revidován na základě legislativy, dostupnosti 

jednotlivých složek nebo nově získaných informací. Je možné poslat na požádání poslední variantu v platném znění, která je zároveň jediným platným zněním.  


