
 
 
 

NERTA GLASS FOAM 
 
NERTA GLASS FOAM čistí a odmašťuje skla, okna a zrcadla bez zanechání šmouh. Výrobek na bázi pěny. Skvělý 

odstraňovač špíny všeho druhu, nenapadá pryž. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 před použitím lahvičku důkladně protřepejte 

 pěnu aplikujte na čištěný povrch rovnoměrně ze vzdálenosti 20 - 25 cm 

 nechte krátce působit 

 povrch vyčistěte vhodnou textilní utěrkou či mikroutěrkou 
 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 

Kód produktu      : ENT-020202 
Skupenství      : plyn 
Barva       : bezbarvý 
Vůně       : ovocná 
pH 100%      : není k dispozici 
Dávkování      : neředí se 
Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek  : > 90% 
Specifická hmotnost     : 1 
 
OBSAH DETERGENTŮ 
alifatické uhlovodíky (5-15%), parfémy - D-LIMONENE (> 0,01 %) 

 

Nebezpečí. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná 
lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přečtěte si pozorně a 
dodržujte všechny pokyny. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými 
zdroji vznícení. Nekuřte. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení. Nepropichujte ani 
nespalujte, a to ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C,122 °F 
 
Obsahuje: 2-propanol, amoniak roztok 
 
INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ: 
Povrchově aktivní látky v tomto výrobku splňují kritéria biologické rozložitelnosti, jak je stanoveno v nařízení 
(EG) č. 648/2004 o detergentech. 
 
BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ: 
Kompletní bezpečnostní pokyny o produktu naleznete v bezpečnostním listu. 
Udržujte výrobek v originálním a uzavřeném obalu a chraňte ho před extrémními teplotami. 
 
LIKVIDACE ODPADU:  
Odstraňte obsah/obal odevzdáním autorizované osobě nebo sběrnému místu pověřenému likvidací 
nebezpečného odpadu. Prázdné čisté obaly můžete likvidovat jako bezpečný odpad. Likvidujte bezpečným 
způsobem podle místních/národních předpisů. Obal musí být zcela vyprázdněn. 
 
Dodávaná balení: 500ml 
 

Dovozce: PROTEX, spol. s r.o., IČO: 46352252, 253 01 Hostivice, Čsl. armády 982 
Tel.: 220 981 364,  e-mail:  info@nerta.cz,  http: www.nerta.cz 

 
 

(*)      velmi slabý       slabý        dobrý        silný        velmi silný IM
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