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WINDOW CLEAN 
 
kontsentreeritud klaasipuhastusvahend 
 
 
Omadused 
hollu-WINDOW CLEAN on universaalne kontsentreeritud alkoholi sisaldav puhastusvahend, mis on kasutatav 
kõikide veekindlate siledate pindade, nagu akende, peeglite, vitriinide ja klaasfassaadide puhastamiseks 
igasugusest määrdumisest viirgusid jätmata. 
hollu-WINDOW CLEAN on heade rasva emulgeerivate omadustega, märgab kiiresti ja on kasutamisel 
ökonoomne. 
hollu-WINDOW CLEAN kuivab nõuetekohasel doseerimisel kiiresti ja ei jäta viirge. 
hollu-WINDOW CLEAN eemaldab kergesti: õli ja rasva, õhust pärineva saastatuse, nikotiiniplekid, rasvase 
tahma jne. 
 
Välimus: viskoosne sinine läbipaistev vedelik, sisaldab lõhnaainet 
pH: ligikaudu 11 kontsentraadina 
Tihedus: 1,00 g/cm³ 
 
 
Koostis ja toime 
Koostisained: anioonsed ja mitteioonsed pindaktiivsed ained, kompleksimoodustajad, lahustid, lõhnaaine, 
värvaine. hollu-WINDOW CLEAN on spetsiaalselt välja töötatud aknamopi ja kummikaabitsa abil puhastamiseks. 
 
 
Vahutavus 
hollu-WINDOW CLEAN vahutab tugevalt. 
 
 
Soovitused kasutamiseks / kasutusvõimalused 
hollu-WINDOW CLEAN sobib kasutamiseks kõikide pestavate siledate pindade, näiteks klaasi, akende ja 
aknaraamide, peeglite, vitriinide, klaasfassaadide jne puhastamisel aknamopi ja kummikaabitsa abil. 
 
 
Kasutusjuhend 
hollu-WINDOW CLEANi tuleb enne akende puhastamist lahjendada: 
tavalise määrdumise korral lisada ligikaudu 50–100 ml hollu-WINDOW CLEANi 10 liitrile veele (külm kuni 
maksimaalselt 30 °C); tugeva määrdumise korral kuni ligikaudu 150 ml hollu-WINDOW CLEANi 10 liitrile veele 
(külm kuni maksimaalselt 30 °C). 
 
Ideaalne puhastamine toimub aknamopi ja kummikaabitsa kasutamisega: pesta akent aknamopi abil altpoolt 
ülespoole – lahus eemaldada kummikaabitsaga, servad pühkida üle aknalapiga FLIP või mikrokiudlapiga. 
 
  



 

TOOTETEAVE 

 
hollu Systemhygiene GmbH 
A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel +43 523 852 800 | Faks +43 523 852 800 990 | E-post info@hollu.com | Filiaalid: Feldkirch - Neumarkt - Spittal - Linz - Graz - Viin 

hollu International S.r.l./GmbH | I-39055 Laives / Leifers (BZ) | Via Rio Vallarsa, 6 | Brantenbachstr. 6 | Tel +39 0 471 950 1771 | Faks +39 0 471 951 107 | E-post info@hollu.it 

www.hollu.com 

Teave ohtudest ja ohutusjuhised 
Toote kasutamisel tuleb pidada silmas kehtivaid kemikaalide käitlemise ettevaatusabinõusid. Teave ohtudest ja 
ohutusjuhised on toodud vastaval kehtival ohutuskaardil. 
 
 
Ladustamisjuhis 
Ladustada temperatuurivahemikus 5 kuni 35 °C. 
 
 
Ökoloogiline teave 
Kasutatavate pindaktiivsete ainete lagunduvus vastab tootja andmete kohaselt detergentide määruse ((EÜ) 
nr 648/2004) nõuetele lagunduvuse kohta. 
Mahutid on valmistatud polüetüleenist ja neid võib täielikult tühjendatuna saata vastavatesse 
jäätmekogumispunktidesse. Austria jäätmekood (ARA-number) 1774 
 
 
Pakend Art.-nr g0071 Pappkast, pudelid 6 × 1 liiter 
 g0070 10-liitriline kanister 
 
 
Käesoleva toote teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste hetkeseisule ja on koostatud parimate kavatsustega. Siiski ei anna see 
kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit õiguslikult siduvat garantiid konkreetsete omaduste kohta! 0T903 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importöör: Avera-Trading AS 
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