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SCREEN & INOX STEEL  

SMART SPRAY
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PL   Spray do czyszczenia 
ekranów i powierzchni 
ze stali INOX

Smugi i odciski palców na ekranach 
i sprzętach wykonanych ze stali 
nierdzewnej potrafią nas zirytować 
nie tylko w słoneczny dzień. 
A my wyjątkowo nie lubimy, gdy 
takie błahostki psują nam nastrój, 
więc zaprojektowaliśmy idealny 
spray do czyszczenia ekranów 
i powierzchni ze stali INOX, który 
również Tobie pomoże w szybki 
i bezpieczny sposób nie tylko czyścić, 
ale przede wszystkim zapobiegać 
powstawaniu ponownych zabrudzeń. 

  Do czego możesz go użyć:
do monitorów komputerowych, 
ekranów telewizyjnych, plazmowych, 
LCD, LED, wyświetlaczy, także 
do pilotów, telefonów komórkowych 
i klawiatury komputerowej. Polecamy 
go również do czyszczenia sprzętów 
wykonanych ze stali INOX.

  Co jest naszym sekretem:
Spray tworzy na czyszczonej 
powierzchni powłokę elektrostatyczną 

zapobiegającą ponownemu osadzaniu 
się kurzu. 

  Co tak pięknie pachnie:
soczyste cytrusy, jaśmin, słodka wanilia, 
drzewo sandałowe.

  Zobacz, jak prosty jest 
w użyciu:

niewielką ilością preparatu spryskaj 
ściereczkę z mikrofibry, a następnie 
rozprowadź preparat na czyszczonej 
powierzchni. Na koniec wytrzyj 
do sucha i gotowe.

  Ostrożności nigdy  
za wiele:

pamiętaj by przed użyciem sprayu 
odłączyć od sieci sprzęt elektroniczny. 
Jeśli masz wątpliwości, czy nie 
uszkodzi czyszczonej powierzchni, 
lepiej sprawdź wcześniej jego działanie 
w nieeksponowanym miejscu.

  Działa tak skutecznie, 
bo w środku ma [składniki]:

<5% niejonowe środki powierzchniowo 
czynne, <5% kationowe środki 
powierzchniowo czynne, kompozycja 
zapachowa, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone

EN   Spray for 
cleaning screens 
and INOX steel

Smudges and fingerprints 
left on screens and devices 
made of stainless steel can be 
annoying not only on a sunny 
day. And we hate when such 
trifles put as in a bad mood. 
That is why we designed the 
perfect spray for cleaning 
screens and INOX steel. It will 
make cleaning fast and safe, 
but more importantly it will 
prevent new stains. 

  What surfaces you 
can use it on:

computer screens, TV screens, 
plasma, LCD, LED and other 
displays, remote controls, mobile 
phones and computer keyboard. It 
is also recommended for cleaning 
devices made of INOX steel. 

  Our secret:
the spray forms an electrostatic 
coat on the surface, preventing 
dust from accumulating again. 

  What this lovely  
scent is:

juicy citrus fruit, jasmine, sweet 
vanilla, sandalwood

  See how simple  
it is:

spray a small amount of liquid on 
a microfibre cloth and spread it 
on the surface you want to clean. 
Wipe it, and that’s it.

  You can’t be too  
careful:

don’t forget to unplug electronic 
devices before cleaning. 
If you’re not sure if it won’t 
damage the surface, it’s a good 
idea to test the effect on an 
unobtrusive area.

  It is so efficient  
because it contains 
[ingredients]:

less than 5% non-ionic 
surfactants, less than 
5% cationic surfactants, 
perfume, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
Chronić przed dziećmi. Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii na opakowaniu.

If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out 
of reach of children. Best before: date and batch number on the packaging.


