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Cleaner HOME     

Cleaner HOME je mimoriadne účinný čistiaci a odmasťovací prostriedok, 
určený na čistenie všetkých druhov povrchov. Je vyrobený výlučne z prírodných 
surovín, ako sú jedlé panenské za studena lisované oleje, ovocné šťavy 
a kyseliny, výťažky z orechov, bodliakov, cesnaku, morských solí. 

Obsahuje vzácne prírodné výťažky so 100% účinnosťou zabránenia schopnosti 
rozmnožovania mikroorganizmov. (Certifikované laboratórne skúšky 
vykonané v: STÁTNÍ ÚSTAV JADERNÉ, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ OCHRANY 
v.v.i. Milín – ČR. Prípravok pôsobí na očistenej ploche ako antibakteriálny viac 
ako 7 dní.                                                                                                                                                 

Cleaner HOME nie je závadný pre človeka, ale ani pre domáce zvieratá, pri práci s ním priaznivo pôsobí na 
pokožku a má celkovo blahodárny vplyv na organizmus. V prírode je 100% biodegradovateľný.  

 

 

Použitie v domácnosti: 

Nie je agresívny a ani dráždivý, nepoškodzuje pokožku a ani čistené povrchy vrátane 
kože, Je vhodný na čistenie búd, pelechov a kotercov. Po vychádzke možete 
miláčikom umyť s prípravkom labky bez rizika podráždenia. Jeho antibakteriálne 
účinky výrazne znižujú zápach vznikajúci množením baktérií. 

 

 

Aplikácia 

Cleaner HOME  pred použitím pretrepte cca 5 sek. Hrubé nečistoty najskôr 
spláchnite vodou, príp. odstráňte mechanicky. Prípravok nastriekajte na čistený povrch a rozotrite po celej ploche. 
Nechajte ho pôsobiť 1-3 minúty. Na čistenom povrchu je možné Clenaer HOME ponechať až do zaschnutia. 
V prípade umývania podlahy je potrebné Cleaner HOME stiahnuť čistou vodou.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Balenie 

Balené v 0,5l fľašiach s rozprašovačom alebo v 5l bandaskách 

 

 

Skladovanie 

Podmienky skladovania: skladovať pri teplotách  5 - 35°C, nevystavovať priamemu slnečnému   žiareniu. Chrániť 
pred mrazom! Pri zakalení umiestnite nádobu s prípravkom do tepla a postupne sa vyčíri. 

Doba skladovania: 24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných obaloch.   

  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Pri práci s prípravkom sa vyhnite kontaktu s očami. V prípade zasiahnutia očí môže dôjsť k slabému podráždeniu 
(ako po zasiahnutí mydlom)  – v takom prípade otvorené oči vymývajte čistou vodou cca 3 – 5 minút.  

Prípravok je určený na priame použitie. Miešanie s inými látkami alebo aj riedenie s vodou je zakázané. 

Prí práci používajte bežné ochranné pomôcky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   The information given herein, including drawings, illustrations and schematics which are intended 
forillustration purposes only, is believed to be reliable. However, NANOSYSTEM ltd. makes no warranties as 
to its accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with its use.  NANOSYSTEM’s  
obligations shall only be as set forth in NANOSYSTEM's Standard Terms and Conditions of Sale for this 
product and in no case will Isokor Services be liable for any incidental, indirect or consequential damages 
arising out of the sale, resale, use or misuse of the product. Users of NANOSYSTEM products should make 
their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application 
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