
 

 

SADA SPRAY MOP KIT   

•  Kompletní čistící sada pro mokré vytírání dřevěných podlah 
• Vhodné pro lakované i olejované podlahy 
•  Pohodlné a ergonomické použití s aplikací ruční spouště 
• Funguje také na všechny omyvatelné povrchy, jako je vinyl, laminát, 
 linoleum, kámen, dlaždice, jiné lakované povrchy atd. 
•  Rotační hlavice pro maximální dosah v obtížně dostupných místech 
 
SADA SPRAY MOP KIT OBSAHUJE: 
 • Držák mopu s ergonomickou tyčí 
 • Vyměnitelnou nádrž s rozprašovačem o objemu 0,75 l 
 • Cleaner Spray 1 l 
 • 3 ks pratelného mopu z mikrovlákna se suchým zipem 
 
•  Všechny přípravky lze koupit samostatně  
 (Spray Mop Cleaner, Mop Refill) 
•  Materiál mikrovlákna je speciálně navržen pro dřevěnou podlahu a je 
 šetrný k jejímu povrchu 
 
ČIŠTĚNÍ PODLAHY 
Před použitím přípravku Spray Cleaner zameťte nebo vysajte všechny nečistoty, 
které by mohly poškrábat povrch podlahy. Nastříkejte přípravek na povrch 
podlahy a pomocí mopu rovnoměrně rozetřete. Mop pravidelně vyplachujte v 
čisté vodě. Oplach podlahy po vyčištění není nutný. 
 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Kährs Spray Cleaner není klasifikován jako nebezpečný pro vaše zdraví ani pro 
životní prostředí. Berte na vědomí běžná opatření pro zacházení s chemickými 
výrobky. Další informace jsou k dispozici v bezpečnostním listu. 

 
 
 
 
 
ARTIKLOVÉ ČÍSLO: 710574 (Spray Mop Kit) 
        710579 (Stojan 10 ks) 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Složení:  Ethoxylované uhlovodíky 
pH:   přibližně 7 
Skladování:  Neotevřené nádoby 5 let.  
                         Chraňte před mrazem.  
                         Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Toxicita: Není nebezpečné 
Hořlavost:  Nehořlavé 
Balení:               plastová láhev 1l  
 
 
Přípravky 
 
Artiklové číslo: 
710576 Cleaner Spray 0,75l 
710512 Náhradní náplň 



 
SPRAY MOP KIT STOJAN (10 ks) 
Stojan obsahuje 10 sad Spray Mop Kit 
 
Artiklové číslo: 710579 
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