
EN  Anti-fogging  
glass & mirror 
cleaning spray

Have your windows ever been so clean 
that they looked practically invisible? 
If you think that’s impossible give our 
versatile cleaning spray a try. You’ll see 
that it not only cleans glass perfectly, 
but it also prevents them from fogging 
up and protects them against dirt. As 
it contains alcohol, it evaporates fast 
and does not leave smudges. It easily 
removes dust, grease, soot, and even 
greasy hands marks. Discover this 
fantastic feeling when you need to think 
twice if there’s actually a pane of glass in 
front of you or just air.

 Why you’ll like it:
even on a sunny day you won’t see a single 
smudge on your windows.

 What our secret is:
the cleaning spray creates a protective film 
on the glass surface, preventing dirt from 
building up again so now you can wash 
your windows even an hour before a storm. 
Particles of dirt will simply trickle down the 
protected surface. 

 What you can use 
it for:

window panes and frames, car windows, glass 
panes in shower cabins, shelters, mirrors, 
crystals, glass lampshades. Coloured, tinted 
or stained glass. We also recommend it as 
a cleaner for plastic and plexiglass panes.

 What we also took 
care of:

we’ve made sure it doesn’t contain a single 
drop of ammonia.

 What this lovely 
scent is: 

juicy citrus fruit, fresh mint and fresh 
marine notes.

See how simple it is:
spray a small amount of liquid on the surface 
you want to clean (+/- 15 cm distance) and 
wipe with a dry cloth. Never let the cleaner 
dry completely.

 Important tip:
sometimes less is more. If you want to avoid 
smudges, go easy on the cleaning spray. 
Remember not to clean your windows in 
direct sunlight — the liquid will dry too fast 
and you won’t be able to clean the windows 
properly. 

 You can’t be too 
careful:

if you’re using the cleaning spray on stained 
glass or mirrors, first test the effect on 
an unobtrusive area to see if the colour is 
not affected.

 It is so perfect because 
it contains [ingredients]:

less than 5% anionic surfactants, less than 5% 
non-ionic surfactants, less than 5% of EDTA 
and its salts, perfume, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone.

PL  Spray do mycia 
szyb i luster z funkcją 
antypary

Czy Twoje szyby były kiedykolwiek tak 
idealnie czyste, że stawały się praktycznie 
niewidoczne? Jeśli myślisz, że to niemożliwe, 
wypróbuj nasz wielofunkcyjny spray. 
Zobaczysz, że nie tylko perfekcyjnie 
myje szyby, ale również zapobiega ich 
zaparowywaniu i chroni je przed ponownymi 
zabrudzeniami. Dzięki zawartości alkoholu 
bardzo szybko odparowuje i nie pozostawia 
smug. Z łatwością usuwa kurz, pył, tłuszcz, 
sadzę, a nawet ślady tłustych rąk. Przekonaj 
się, jakie to fantastyczne uczucie, gdy musisz 
się dwa razy zastanowić, czy przed Tobą jest 
szyba, czy tylko powietrze.

 Za co go pokochasz:
nawet w słoneczny dzień nie zobaczysz smug 
na swoich szybach.

 Co jest naszym 
sekretem:

na szybie tworzy się film, który chroni 
powierzchnię przed ponownym osadzaniem się 
brudu, więc teraz okna możesz wymyć nawet 
na godzinę przed burzą. Cząstki brudu po 
prostu spłyną po zabezpieczonej powierzchni. 

 Do czego możesz 
go użyć:

do szyb i framug okiennych, szyb 
samochodowych, szyb w kabinach 
prysznicowych, do wiat, luster, kryształów, 
szklanych kloszy. Do szyb kolorowych, 
przyciemnianych i barwionych, w tym 

również do witraży. Polecamy go również 
do plastiku i pleksi.

 O co jeszcze 
zadbaliśmy:

by nie zawierał ani kropli amoniaku.

 Co tak pięknie pachnie: 
soczyste cytrusy, świeża mięta i orzeźwiające 
nuty morskie.

 Zobacz, jak prosty jest 
w użyciu:

rozpyl niewielką ilość na czyszczonej 
powierzchni (z odległości ok. 15 cm) i wytrzyj 
suchą ściereczką. Nigdy nie pozostawiaj szyby 
do całkowitego wyschnięcia.

 Cenna wskazówka:
czasem mniej znaczy lepiej. Jeśli chcesz uniknąć 
smug, nie przesadzaj z dozowaniem płynu. 
Pamiętaj również, by nie myć okien w pełnym 
słońcu – płyn zbyt szybko wtedy wysycha, 
uniemożliwiając Ci prawidłowe mycie okien. 

 Ostrożności nigdy 
za wiele:

jeśli stosujesz płyn do szkła barwionego lub 
luster, sprawdź najpierw w nieeksponowanym 
miejscu, czy powierzchnia nie odbarwi się.

 Jest tak świetny, bo 
w środku ma [składniki]:

<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, 
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 
<5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa, 
benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.

MADE IN EU

500 ml 
16.9 fl.oz.

WARNING. Causes serious eye irritation. Wear eye protection/face protection. 
If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse cautiously 
with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. 
Continue rinsing. If medical advice is needed, have product container or label at 
hand. Keep out of reach of children. Best before: see date and batch number on 
the packaging.

 sp. z o.o. sp. k. 
Poland, 53-012 Wrocław 

Wyścigowa 56 H 
+ 48 786 222 324 
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Uwaga
Warning

UWAGA. Działa drażniąco na oczy. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku 
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W razie 
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić 
przed dziećmi. Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii na opakowaniu.


