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Nazwa produktu: APP INNER Cleaner 
Preparat do prania i czyszczenia wnętrz 

 

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.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
Opakowanie: 1.0 L.; 10L. 

 
Barwa: czerwony 

 
Gęstość: 1,02 g/cm³ 

 
Zapach: charakterystyczny 

 
Zastosowanie: 

          

 

skoncentrowany, wysokowydajny preparat czyszczący do 
elementów wnętrza pojazdu: tapicerek materiałowych, 
welurowych i skórzanych, wykładzin i dywaników, desek 
rozdzielczych, wszystkich plastików wewnętrznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób użycia: 
 

 
 

 
 

 

w zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczać wodą w 
stosunku 1:2 do 1:20. Nanosić za pomocą rozpylacza, gąbki, 
miękkiej ściereczki lub urządzenia piorącego (1:20). Brud 
poruszyć szczotką lub gąbką, zebrać za pomocą urządzenia do 
prania lub ręcznie przetrzeć do sucha. 
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Ograniczenia: 
 

 
 

Nie doprowadzać do wyschnięcia powierzchni z nałożonym 
preparatem. Nie używać na rozgrzanych powierzchniach  
( powyżej 40ºC). 
 

Czyszczenie sprzętu: woda. 
 
 
 
 
 
 

Magazynowanie: 
 

 
 

przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 
Chronić przed zmrożeniem. 
 

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. 
 

 


