
POPIS:
Rychle působící čistící přípravek. Vysoce účinný na odstranění 
nejodolnějších skvrn od inkoustu, permanentních fix a nesmazatelných per z tvrdých 
povrchů. Odstraňuje mastné skvrny z podlah, omyvatelných povrchů, nenatřeného hli-
níku a podlah ošetřených suchým voskem (kromě pryže nebo linolea). Vhodný také na 
odstraňování šmouh od obuvi, hmyzu a lepidel ze skla. Zanechává povrchy čisté a beze 
stop. Ideální pro pravidelné a komplexní čištění. Vhodné také pro čištění vnitřních povr-
chů lodí a jiných dopravních prostředků. Květinová vůně, bez alergenů, jemná a dlouho-
trvající vůně. Pouze pro profesionální použití.
POUŽITÍ:
Přípravek nastříkejte na povrch, odstraňte skvrny a poté otřete do sucha. Při čištění malých povrchů 
naneste přípravek přímo na hadřík a místo vyčistěte. Před použitím otestujte na skryté části materiálu 
(textilie, kůže atd.), zda je kompatibilní. Zkontrolujte stálost barev na lakovaných površích. Nepoužívejte 
na ABS plasty (např. speciální kryty telefonů), klávesnice, LCD obrazovky. Nestříkejte produkt přímo na 
součásti elektrických spotřebičů. Nepoužívat na epoxidové podlahy a povrchy.
ŘEDĚNÍ:
k přímému použití. 
SKLADOVÁNÍ: 
V původních uzavřených obalech chráněných před vlhkem 
a přímým slunečním zářením při teplotách 5°C až 25°C. 
Obal/obsah odložte na místo určené obcí k odkládání odpadů.
OBALY VÝROBKŮ: 
(lahve a kanystry) jsou vyrobeny z recyklovaného plastu (Second life plastic), využívaná barviva a parfe-
mace neobsahují alergeny, výrobky jsou testovány dle referenčních výrobků v nezávislé laboratoři.
Obsahuje suroviny rostlinného původu (např. povrchově aktivní látky, mýdlo) pocházející ze zpracování 
kokosového oleje. Bez fosfátů. 
SIGNÁLNÍ SLOVO: VAROVÁNÍ. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: Způsobuje vážné podráž-
dění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou po-
moc/ošetření.
OBSAHUJE: méně než 5% mýdlo, aniontové povrchově aktivní látky; parfém, 
konzervační činidla Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone, Laurylamine Dipropy-
lenediamine, Sodium Pyrithione
POZNÁMKY: Společnost Anglo česká s. r. o. neodpovídá za škody způsobené 
nesprávným použitím produktu.

TECHNICKÝ LIST

FLASH ZERO

 BALENÍ: 500 ml

Biologicky rozložitelný výrobek s obsahem surovin 
rostlinného původu.

Barva: žlutá
Parfém: květiny
pH: < 11,4
Hustota: 1,002 g/cm3
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