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EDINSTVENA VEČNAMENSKA
ČISTILNA PENA

• Hitro in z lahkoto očisti in razmasti.
• Je varna za uporabo tudi na občutljivih

površinah.
• Ne pušča madežev in drugih ostankov.
• Se zelo hitro suši.
• Ne odteče.
• Je prijetnega vonja.
• Ne vsebuje grobih delcev, ki bi puščali

sledi drgnjenja, je varna za uporabo.

Opombe
Vsi  opisi  uporabe  in  pripadajoče  upodobitve  so
neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni.
Vsak  uporabnik  pa  mora  sam  preizkusiti
primernost  posameznega  izdelka  za  predvideno
uporabo. Podjetje ne zagotavlja, da so informacije
točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v
zvezi  z  uporabo  opisanih  izdelkov.  Podjetje
odgovarja  le  za  obveznosti,  ki  so  navedene  v
standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek.
Podjetje  ne  odgovarja  za  posredno  škodo,  ki
nastane  s  prodajo  in  preprodajo,  z  uporabo  in
napačno uporabo izdelka.

ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE

Xi-FoamXIF
Splošne informacije
XI-FOAM je univerzalna, učinkovita čistilna pena za
čiščenje in razmaščevanje. XI-FOAM je učinkovita in
preprosta za uporabo. Je varna za uporabo tudi na
občutljivih površinah.

XI-FOAM ne vsebuje snovi, ki bi površino poškodovale
in je prijetnega vonja. XI-FOAM na očiščenih površinah
ne pušča mavričnih sledi in prask.

Tehnični podatki
Agregatno stanje: Aerosol
Barva: brezbarven
Vonj: z okusom po sadju
Osnova: voda, topila in površinsko aktivne snovi
Potisni plin: propan - butan
pH (pri 20°C): 11.3
Začetno vrelišče in območje vrelišča: -44.5°C
Plamenišče: -97°C
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: 1,1
– 12 Vol-%
Parni tlak (pri 20°C): 4000 hPa

Relativna gostota (pri 20°C): 0,938 g/cm³
Dinamična viskoznost:
7500-10500 Brookfield sp3 6 rpm
4000 - 6000 Brookfield sp3 12 rpm
Vsebnost organskih topil: 11.5%
Vsebnost vode: 83.5%
Temperatura nanosa: 10°C - 35°C
Rok uporabe: 24 mesecev, hraniti v suhem in hladnem
prostoru, zaščititi pred zmrzaljo.
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba
• INDUSTRIJA:
• idealna za čiščenje in razmaščevanje

pisarniškega in kopalniškega pohištva, ploščic,
umivalnikov iz nerjavečega jekla in aluminija,
kopalnih kadi, luči, lakiranih in emajliranih
površin, sedežev iz usnja in imitacije usnja,
računalniške opreme od zaslona do tipkovnice,
porcelana, ogledal, preprog,. ..

• MOTORNA KOLESA: odstranjuje maščobo,
umazanijo in smole na platiščih, obloge, čisti
vetrobranska stekla, oblačila, ...

• AUTOMOTIVE:
• čisti vse polirane, kromirane, lakirane in

plastificirane površine, kot so platišča, sedežna
in vratna oblazinjenja. Odstranjuje nikotinske
obloke, odstranjuje mrčes s karoserije, s stekla
in z žarometov. 

• XI-FOAM NE VSEBUJE SNOVI, KI BI POVRŠINO
POŠKODOVALE IN JE PRIJETNEGA VONJA.

Šifra Naziv Vsebina Rok uporabe Skupina
X482001 Xi-Foam 500ml glej odtis + 36 mesecev ČIŠČENJE IN

RAZMAŠČEVANJE
X482101 Xi-Foam NSF 500ml glej odtis + 36 mesecev ČIŠČENJE IN

RAZMAŠČEVANJE


