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Navlhčené čisticí ubrousky na plasty
pro povrchy z plastů, lakovaných kovů, klávesnice, a kabely

Nejsnadnější a nejbezpečnější způsob čištění. Obsahuje pomerančový terpen. Díky 
němu skvěle čistí a svěže voní. Odstraňuje i těžce odstranitelnou nečistotu jako skvrny od 
nikotinu, náplní do propisovaček, razítkovací barvu apod. Otřete povrch, počkejte 10 minut 
a  vytřete dosucha. Vysoce účinné antistatikum staticky neutralizuje povrchy a opatřuje je 
dlouhodobým ochranným filmem. Díky tomu zůstanou vyčištěné plochy déle čisté.
DISKO čisticí prostředek na plasty je šetrný k životnímu prostředí i k pokožce, antiseptický 
a antibakteriální. Výrobky jsou testovány v souladu s DIN 1995 (bezpečnostní listy jsou 
k dispozici).

Navlhčený čisticí ubrousek: polyester Sontara, trvanlivý a nelínající, plně absorbuje 
rozpuštěné nečistoty a zajistí čistý povrch beze šmouh

Suchý ubrousek: netkaná textilie Sontara, vysoce savý, 
nelínající, pro vysušení čištěných povrchů

Balení s 10 páry čisticích 
ubrousků
navlhčený/suchý
výrobek č.: D-1603     1 balení

Balení s 10 páry čisticích 
ubrousků
navlhčený/suchý, včetně 3 
čisticích tyčinek, každá se 
dvěma pružnými pěnovými 
konci
výrobek č.: D-1607       1 balení

Balení se 40 páry čisticích ubrousků
navlhčený/suchý
výrobek č.: D-1303           1 balení

Balení s 80 čisticími ubrousky,
navlhčené
výrobek č.: D-1304         1 balení

Příslušenství:
Netkané ubrousky, 15×15 cm
netrhají se, nelínají a jsou 
vysoce savé
75 ks v balení
výrobek č.: D-1617      1 balení
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Čisticí prostředek na plastové povrchy
DISKO čisticí prostředek na plastové povrchy se vyznačuje svými vynikajícími čis-
ticími vlastnostmi. Za své čisticí vlastnosti vděčí pomerančovému terpenu – pří-
rodnímu produktu z kůry pomerančů. Vyčistí snadno, rychle a bezpečně plastové i 
kovové povrchy i těžce odstranitelnou špínu, jako například nikotinové usazeniny, 
mastnotu, skvrny od barvy, inkoustu nebo propisovačky a barvy na razítka apod., 
aniž by se poškodil povrch. Díky velmi účinné antistatické složce jsou plastové 
a kovové povrchy zároveň vyčištěny i pokryty antistatickým filmem, díky němuž 
jsou déle chráněny před znečištěním. DISKO čisticí prostředek na plasty je šetrný 
k životnímu prostředí i k pokožce, antiseptický a antibakteriální. Výrobky jsou tes-
továny v souladu s DIN 1995 (bezpečnostní listy jsou k dispozici). Láhve jsou vyro-
beny z recyklovatelného PE.

Čisticí prostředek na plastové 
povrchy 
náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16601        1 láhev

Kompletní čisticí souprava na plastové povr-
chy a klávesnice
Obsah:

1 čisticí prostředek na plastové povrchy 100ml
25 netkaných ubrousků, 15×15 cm
6  čisticích tyčinek každá se dvěma pružnými 

pěnovými konci
výrobek č.: D-1671

Příslušenství:
Netkané ubrousky, 15×15 cm
netrhají se, nelínají a jsou vysoce savé
75 ks v balení
výrobek č.: D-1617             1 balení

Čisticí tyčinky na klávesnice se dvěma 
pružnými pěnovými konci
balení se 30 tyčinkami
výrobek č.: D-1642             1 balení
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Čisticí prostředek na plastové povrchy 100ml, 
doplnitelná láhev se snímacím rozprašovačem 
pro vytváření jemné mlhy
výrobek č.: D-1660           1 láhev


