
UWAGA: 
Karta  techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. 
Firma ONDO sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, 
ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem. 

 

Arkusz Danych Technicznych  
Pulsar SCREEN CLEANER 
Pianka czyszcząca 
(wersja polska wrzesień 2018) 

 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR SCREEN CLEANER to rewelacyjna 
antystatyczna pianka, która penetruje czyszczone 
powierzchnie, szybko rozkłada zabrudzenia i plamy  
z tłuszczu, nikotyny i innych zanieczyszczeń. Nie 
uszkadza warstwy przeciwodblaskowej w monitorach 
komputerów. Produkt dostępny w ekonomicznym 
pojemniku w postaci aerozolu. Dzięki zaworkowi "360o" 
może być natryskiwana na czyszczoną powierzchnię 
niezależnie od pozycji ustawienia pojemnika. Preparat 
nietoksyczny i biodegradowalny. 
 

TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
PULSAR SCREEN CLEANER świetnie nadaje się do 
czyszczenia zakurzonych i zabrudzonych powierzchni, 
jak: ekrany TV, monitory, laptopy, powierzchnie 
plastikowe (sprzęt AGD, TV, FOTO, wnętrza 
samochodów itp.) oraz do powierzchni z aluminium, ze 
stali szlachetnej i powierzchni lakierowanych. Nadaje 
się do czyszczenia materiałów obiciowych w tapicerce 
samochodowej. Nie pozostawia na czyszczonych 
powierzchniach smug, plam oraz nie powoduje 
rozmazywania. Pozostawia antystatyczną ochronną 
powłokę, która zapobiega osadzaniu się kurzu, brudu, 
odcisków palców itp. Powierzchnię ekranu pozostawia 
czystą i dobrze czytelną, co nie powoduje zmęczenia 
oczu podczas dłuższej pracy z komputerem. 
 
TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Kolor:  przezroczysty 
Palność: palny ze względu na gaz nośny 
Trwałość: do 12 m-cy w oryginalnym opakowaniu 
 

OPAKOWANIA: 
Pojemnik metalowy 600 ml aerozol. 
 
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Rozpylać na 
czyszczoną powierzchnię z odległości 15 – 25 cm. 
Następnie przetrzeć do sucha miękką szmatką.  
W przypadku czyszczenia ekranów LCD lub klawiatury 
komputerowej (delikatnych powierzchni), rozpylić 
piankę na szmatkę i dopiero przecierać zabrudzoną 
powierzchnię do uzyskania pożądanego efektu.  
 

UWAGA ! Nie używać do czyszczenia urządzeń 
elektrycznych pod napięciem. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Produkt drażniący, wysoce łatwopalny, Stosować tylko  
w wentylowanym miejscu. Nie przechowywać  
w pobliżu źródeł ognia, nie palić. Pojemniki  
z produktem przechowywać z dala od ognia i źródeł 
ciepła. Pozostałe środki ostrożności jak dla 
pojemników ciśnieniowych (aerozole). 
Więcej informacji zawiera Karta Charakterystyki 
produktu. 
 
Kod produktu: 
 
KAASC600, EAN: 5905722106090 
 

 

 


