
ASC čis�cí a ochranný prostředek 
ČISTÍ A KONZERVUJE 

 

(CZ) Univerzální vysoce účinný čis�cí a konzervační prostředek k pravidelnému úklidu, s impregnační složkou 
omezující usazování vodního kamene a snižující potřebu četnos� úklidu. Prostředek je určený ke komplexní 
údržbě koupelen – my� sprchových zástěn, vaniček, van, vodovodních baterií, keramiky, apod. Zachovává vysoký 
lesk a příjemnou vůni. 
Použi� a dávkování: Určeno k přímému použi� a snadné aplikaci. Rychle a pohodlně odstraní špínu a nečistoty a 
současně impregnuje čištěný povrch. Pomocí rozprašovače aplikujte ak�vní pěnu na znečištěná místa, nechte chvíli 
působit pak setřete nebo opláchněte. K dosažení op�málního účinku a vysokého lesku zbytek vody setřete stěrkou 
nebo otřete mikrovláknovou utěrkou. 
NEBEZPEČÍ: Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo š�tek výrobku. 
Uchovejte mimo dosah dě�. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachovaní. Okamžitě volejte lékaře. Nebezpečné složky: Kyselina L(+) mléčná; alkyl polyglukosid. Složení dle (ES) 
č. 648/2004: Méně než 5 % neiontové povrchově ak�vní látky, parfém, limonene, linalool, 1,3-bis(hydroxymethyl)-
5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione. Ostatní: Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Skladujte při teplotě 5–30 
0C. Chraňte před přímým slunečním světlem. 
 
(SK) Univerzálny vysoko účinný čis�aci a konzervačný prostriedok k pravidelnému upratovaniu s impregnačné 
zložkou obmedzujúcou usadzovanie vodného kameňa a znižujúcu frekvenciu upratovania. Prostriedok je určený ku 
komplexnej údržbe kúpeľní - umývanie sprchových kútov, vaničiek, van, vodovodných batérií, keramiky apod. 
Zachováva vysoký lesk a príjemnú vôňu. 
Použi�e a dávkovanie: Určené k priamemu použi�u a jednoduchej aplikácii. Rýchlo a pohodlne odstráni špinu a 
nečistoty a súčasne impregnuje očistený povrch. Pomocou rozprašovača aplikujte ak�vnu penu na znečistené miesta, 
nechajte chvíľku pôsobiť, následne zotrite alebo opláchnite. K dosiahnu�u op�málneho účinku a vysokého lesku 
zbytok vody zotrite s�erkou alebo vyleš�te u�erkou z mikrovlákna. 
NEBEZPEČENSTVO: Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo e�ketu 
výrobku. Uchovávajte mimo dosahu de�. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko 
minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 
vyplachovaní. Okamžite volajte lekára. Nebezpečné zložky: Kyselina (+)-L-mliečna; D-glukóza, oligoméry, 
decyloktylglykozidy. Zloženie podľa (ES) č. 648/2004: Menej ako 5 % neiónové povrchovo ak�vne látky, parfum, 
limonene, linalool, 1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione. Ostatné: Spotrebujte do dátumu 
uvedeného na obale. Skladujte pri teplote 5-30 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. 

 

Výrobce / Výrobca: Everstar s. r. o., Bludovská 18, 787 01 Šumperk, Czech Republic, tel.: +420 583 301 070,  
www.everstar.cz.  
Výhradní dodavatel / Výhradný dodávatel: POLYSAN s. r. o., Nesměřice 52, 285 22 Zruč nad Sázavou, 
Czech Republic, tel.: +420 327 585 981, e-mail: info@polysan.cz, www.polysan.cz. 
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