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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 8901 
 
Nazwa: Środek higieniczny do czyszczenia 
powierzchni – Premium Colad 
 
 
 
 

 

 
 

Specyfikacja 
 
Wysoce aktywny środek higieniczny do czyszczenia wszystkich twardych powierzchni. 
Skuteczny i łatwy w użyciu środek czyszczący na bazie alkoholu oraz najlepszy środek 
szybkoschnący do szybkiego czyszczenia twardych powierzchni we wnętrzu samochodu. Produkt 
ten służy do czyszczenia twardych powierzchni dotykanych przez ludzkie ręce. Przykłady: maska, 
pokrywa bagażnika, drzwi, uchwyty, listwy dachowe, szyberdach itp. 
 
 
Cechy i korzyści 

• Uniwersalny środek czyszczący. 
• Do wszystkich twardych powierzchni w pojeździe (z wyjątkiem skór i tkanin). 
• Skuteczny preparat czyszczący na bazie alkoholu. 
• Gotowy i łatwy w użyciu. 
• Gwarantuje szybkie czyszczenie. 
• Najlepsze rozwiązanie szybkoschnące. 
• Bez plam: nie pozostawia żadnych śladów. 
• W mgnieniu oka przywraca pojazd do standardu salonu wystawowego. 
• Oczyszczone nim przed naprawą samochody trafiają do blacharzy i lakierników najczystsze, jak to możliwe. 
• I  najczystsze, jak to możliwe, wracają po naprawie do właścicieli. 

 
Specyfikacja techniczna 
 
• Wersja Premium o wyższej zawartości alkoholu (69,9%). 

 
• Opakowanie:   

o Puszka 5 L / 4 puszki w pudle / 96 puszek na palecie. 
 

• Okres przydatności do użycia:  
o 12 miesięcy. 

 
• Instrukcje przechowywania:  

o Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego w temperaturze od 5℃ do 30℃. 
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• Instrukcja użycia:  
o Ten uniwersalny środek czyszczący można stosować praktycznie wszędzie w samochodzie. 
o Produkt ten służy do czyszczenia twardych powierzchni dotykanych przez ludzkie ręce.  
o Nie używać na skórze ani tkaninie. 
o Nakładać za pomocą butelki z rozpylaczem z pompką (nr art. 9705) i wilgotnej ściereczki (nr art. 

B12686589).  
o Środek do czyszczenia powierzchni nakłada się bezpośrednio na czystą chusteczkę.  
o Następnie tak zwilżoną chusteczką przeciera się powierzchnie, aby ją oczyścić.  
o Wyciera się do sucha drugą czystą chusteczką lub pozostawia do wyschnięcia. 

 
Uwaga: Na skórę lub tkaninę środek nakłada się na własną odpowiedzialność. Zaleca się przedtem wypróbować 
takie zastosowanie. 
 
 
Opracowane przez: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.pl 
 
Zrzeczenie się: 
 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji 
technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie 
jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej odzieży i 
środków ochrony osobistej. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta 
oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, 
sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek z 
wymienionych produktów do swoich celów. 
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