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Autochemie – Autokosmetika – Vzhled 
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Valvoline™ Glass Cleaner   

Glass Cleaner je navržen tak, aby účinně čistil a rozzářil všechny skleněné plochy aniž by  
vytvářel šmouhy. 
 

Glass Cleaner obsahuje pečlivě vyváženou směs detergentů, smáčedel, čisticích prostředků a rozpouštědel a 
je ideální pro čištění skla, zařízení a keramické dlažby. 
 
 
 
Aplikace 
 
Glass Cleaner vytváří stabilní pěnu, která účinně čistí 
a rozjasňuje všechny skleněné plochy bez šmouh. 
 
Použijte Glass Cleaner pro čištění oken, zrcátek a 
čelních skel, plastových a plexi povrchů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti a přínosy 
 
Jiskřivý vzhled 
Glass Cleaner obsahuje aditiva, která zajišťují, že 
výrobek při aplikaci nezanechává po sobě zákal nebo 
film. Výrobek je určen pro snadné odstranění tvrdých 
znečisťujících látek včetně nečistot, bláta, soli, hmy-
zího a ptačího trusu. Glass Cleaner nezanechává 
skvrny, šmouhy nebo pruhy, a to i při nízkých 
teplotách. 
 
 

 
 
Snadné použití: 
Před použitím Glass Cleaner řádně protřepejte. 
Držte nádobu spreje vzpřímeně cca 15 - 20 cm od 
očištěného povrchu  a proveďte nástřik. Osušte 
čistým hadříkem, který nepouští vlákna, nebo 
papírovou utěrkou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okamžité čištění 
Glass Cleaner obsahuje pečlivě vyváženou směs 
detergentů, smáčedel, čisticích prostředků a 
rozpouštědel. 
Rychlá tvorba pěny, která je stabilní na nastříkané 
ploše, je účinná při odstraňování jak vodních, tak 
olejových nečistot. Vysoce účinné složení snadno 
odstraňuje I velmi odolné zbytky nečistot. 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

  
Držíme svět v pohybu již od roku 1866™ Zdraví a bezpečnost 
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Valvoline je předním prodejcem, distributorem a 
výrobcem kvalitních značkových automobilových a 
průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 
100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují 
automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové 
oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, 
speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí 
systémy.  
Více informací o produktech, programech a službách 
Valvoline naleznete na: 
www.valvolineeurope.com 
 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné 
produkce. Přestože je výroba v souladu se specifika-
cemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit 
odchylky od těchto charakteristik. 
 

Glass Cleaner 
Vzhled Čirá tekutina 
Barva Čirá 
Hnací látka propan/butan 
Vůně Typická 
Aplikační teplota 0-35 °C 
Měrná hustota při 20 °C 0.977 
Skladování chladno a sucho 

  
Tyto informace se vztahují pouze na produkty 
vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa 
 

Není pravděpodobné, že by tento výrobek 
představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo 
bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné 
aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a 
zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k 
dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře 
prodejce nebo informativně na internetu 
http://msds.valvoline.com 
 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý přípravek do autorizovaného 
sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy 
nebo vody. 
 
 
 
Skladování 
Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V 
případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat 
sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému 
vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky 
by nikdy neměly být skladovány při teplotách 
vyšších nad 60°C, vystavovány přímým slunečním 
paprskům nebo mrazu. 
 
 
 
 
Nahrazuje CC10/002  
Tr-IBS 
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