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Isopropanolový čisticí 
prostředek IPA
Velmi univerzání, alkoholový 
čistič na šetrné a efektivní 
čištění citlivých povrchů. 
Ideální na čištění plastových 
povrchů před lakováním / 
základním nátěrem nebo 
lepením. 

Upozornění: 
U povrchů, které nejsou 
citlivé, nastříkejte přímo na 
místo, které se má vyčistit, 
a plynule utřete měkkou a 
čistou utěrkou, která nepouští 
vlákna. V případě citlivých 
povrchů nastříkejte čistič IPA 
na utěrku (viz výše) a plochu 
vyčistěte.

NEBEZPEČÍ: 
Obsahuje: Propan-2-ol. 
Extrémně hořlavý aerosol. 
Nádoba je pod tlakem: při 
zahřívání se může roztrhnout. 
Způsobuje vážné podráždění 
očí. Může způsobit ospalost 
nebo závratě. Chraňte před 
teplem, horkými povrchy, jis-
krami, otevřeným plamenem 
a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření. Nestříkejte 
do otevřeného ohně nebo 
jiných zdrojů zapálení. Ne-
propichujte nebo nespalujte 
ani po použití. Chraňte před 
slunečním zářením. Nevys-
tavujte teplotě přesahující 
50 °C / 122°F. Zamezte 
vdechování par / aerosolů. 
Používejte pouze venku nebo 
v dobře větraných prostorách. 
Používejte ochranné brýle / 
obličejový štít.

CZ
IPA Isopropanolreiniger
Sehr universell einsetzbarer, 
alkoholischer Reiniger zur 
schonenden und wirksamen 
Reinigung von empfindlichen 
Oberflächen. Ideal zur Reini-
gung von Kunststoffoberflächen 
vor der Lackierung/Grundierung 
oder Verklebung. 

Hinweis: 
Bei unempfindlichen 
Oberflächen direkt auf die zu 
reinigende Stelle sprühen und 
mit einem weichen, sauberen 
und fusselfreien Tuch zügig 
nachwischen. Bei empfindlichen 
Oberflächen den IPA-Reiniger 
auf das o.g. Tuch aufsprühen 
und die Fläche abwischen. 

GEFAHR: 
Enthält: Propan-2-ol. Extrem 
entzündbares Aerosol. Behälter 
steht unter Druck: Kann bei 
Erwärmung bersten. Verursacht 
schwere Augenreizung. Kann 
Schläfrigkeit und Benommen-
heit verursachen. Von Hitze, 
heißen Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen und anderen 
Zündquellen fernhalten. 
Nicht rauchen. Nicht gegen 
offene Flamme oder andere 
Zündquelle sprühen. Nicht 
durchstechen oder verbrennen, 
auch nicht nach Gebrauch. Vor 
Sonnenbestrahlung schützen. 
Nicht Temperaturen über 50 °C 
/ 122 °F aussetzen. Einatmen 
von Dampf / Aerosol vermeiden. 
Nur im Freien oder in gut 
belüfteten Räumen verwenden. 
Augenschutz / Gesichtsschutz 
tragen.

A
IPA izopropanol tisztítószer
Nagyon sokoldalúan felhasz-
nálható, alkoholos tisztítószer 
érzékeny felületek kíméletes 
és hatékony tisztítására. 
Ideális műanyag felületek 
tisztítására a lakkozás/alapo-
zás vagy a ragasztás előtt. 

Tudnivaló: 
Nem érzékeny felületek ese-
tén permetezze közvetlenül 
a tisztítandó felületre, és egy 
puha, tiszta és szöszmentes 
kendővel gyorsan törölje le. 
Érzékeny felületek esetén 
permetezze az IPA tisztítós-
zert a fent említett kendőre, 
és törölje le a felületet.

VESZÉLY: 
Tartalmaz: propán-2-ol. Rend-
kívül tűzveszélyes aeroszol. 
Az edényben túlnyomás 
uralkodik: hő hatására 
megrepedhet. Súlyos sze-
mirritációt okoz. Álmosságot 
vagy szédülést okozhat. 
Hőtől, forró felületektől, 
szikrától, nyílt lángtól és 
más gyújtóforrástól távol 
tartandó. Tilos a dohányzás. 
Tilos nyílt lángra vagy más 
gyújtóforrásra permetezni. 
Ne lyukassza ki vagy égesse 
el, még használat után 
sem. Napfénytől védendő. 
Nem érheti 50 °C / 122°F 
hőmérsékletet meghaladó 
hő. Kerülje a gőzök / permet 
belélegzését. Kizárólag 
szabadban vagy jól szellőző 
helyiségben használható. 
Szemvédő / arcvédő hasz-
nálata kötelező.

IPA isopropanol cleaner
All-round alcoholic cleaner 
for the gentle and effective 
cleaning of delicate surfaces. 
Ideal for cleaning plastic sur-
faces prior to painting/priming 
or applying adhesive. 

Note: 
For normal surfaces, apply 
the cleaner directly onto the 
area to be cleaned and quickly 
wipe off with a soft, clean, 
lint-free cloth. In the case of 
delicate surfaces, apply the 
IPA cleaner onto the cloth 
mentioned above and then 
wipe the surface. 

DANGER: 
Contains: Propan-2-ol. 
Extremely flammable aerosol. 
Pressurised container: May 
burst if heated. Causes serious 
eye irritation. May cause 
drowsiness or dizziness. Keep 
away from heat, hot surfaces, 
sparks, open flames and 
other ignition sources. No 
smoking. Do not spray on an 
open flame or other ignition 
source. Do not pierce or burn, 
even after use. Protect from 
sunlight. Do not expose to 
temperatures exceeding 50 
°C / 122°F. Avoid breathing 
vapours / spray. Use only out-
doors or in a well-ventilated 
area. Wear eye protection / 
face protection.

HU GB
Izopropanolový čistiaci 
prostriedok IPA
Veľmi univerzálny, alkoholový 
čistič na šetrné a efektívne 
čistenie citlivých povrchov. 
Ideálny na čistenie
plastových povrchov pred 
lakovaním/základným náterom 
alebo lepením.

Upozornenie: 
Pri povrchoch, ktoré nie sú 
citlivé, nastriekajte priamo na 
miesto, ktoré sa má vyčistiť, a 
plynulo utrite mäkkou, čistou 
handričkou, ktorá po sebe ne-
zanecháva vlákna. Pri citlivých 
povrchoch nastriekajte čistič 
IPA na handričku (pozri vyššie) 
a plochu vyčistite.

NEBEZPEČENSTVO: 
Obsahuje: Propán-2-ol. 
Mimoriadne horľavý aerosól. 
Nádoba je pod tlakom: Pri 
zahriatí sa môže roztrhnúť. 
Spôsobuje vážne podráždenie 
očí. Môže spôsobiť ospalosť 
alebo závraty. Uchovávajte 
mimo dosahu tepla / horúcich 
povrchov / iskier / otvoreného 
ohňa a iných zdrojov horenia. 
Nefajčite. Nestriekajte na 
otvorený oheň ani iný zdroj 
zapálenia. Neprepichujte ale-
bo nespaľujte ju, a to ani po 
spotrebovaní obsahu. Chráňte 
pred slnečným žiarením. Ne-
vystavujte teplotám nad 50 °C 
/ 122 °F. Zabráňte vdychovaniu 
pár / aerosólov. Používajte iba 
na voľnom priestranstve alebo 
v dobre vetranom priestore. 
Noste ochranné okuliare / 
ochranu tváre.
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