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Nazwa produktu: profesjonalna pianka do mycia i czyszczenia 

szyb w aerozolu APP PS50. APP Nr: 212017. 
 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
APP Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
 
 
Profesjonalna pianka o dużej skuteczności do mycia i czyszczenia szyb w aerozolu. 
 
Opakowanie: 400ml aerozol. 

 
Produkt i dodatki: APP PS50. 

 
Podstawowe składniki: mieszanina węglowodorów alifatycznych, roztworu amoniaku, 

anionowych środków powierzchniowoczynnych oraz dodatków 
zapachowych. 
 

Barwa: biała. 
 

Zastosowanie: • motoryzacja: czyszczenie szyb i lusterek, 
• gospodarstwa domowe: usuwanie plam i brudu na szybach 

i ramach okiennych, armaturze, płytkach ceramicznych, 
• usuwanie osadów na szybach i ściankach piekarników oraz 

kuchenkach mikrofalowych. 

Właściwości: • usuwanie insektów, plam po smarze i zanieczyszczeń z 
szyb 

• przy prawidłowym zastosowaniu nie pozostawia smug i 
śladów w miejscu czyszczenia 

Stosowanie  
Proces: 
 
 

 

Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając 
pojemnikiem 2-3 minuty. 
Z odległości 20-25 cm nanieść preparat na zabrudzoną 
powierzchnię szyby i odczekać, aż preparat zadziała a następnie 
przeczyścić czyściwem technicznym białym np. APP Nr 090412, 
090413, ściereczką z mikrofibry np. APP Nr 080648, wilgotną 
gąbką lub irchą. 
Przy dużym zabrudzeniu czynność powtórzyć. 
Uwaga! 
Zaleca się przeprowadzenie próby skuteczności pianki. 
Zapewnić dobrą wentylację podczas stosowania preparatu. 
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Magazynowanie: 
 

 
 

 
 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 
Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C. 
 

Przepisy BHP: 
 

 

 
 

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 
 

 


