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 BETA 10   

Vysoce ú činný čisti č, odmaš ťovač 
a odstra ňovač skvrn  

Beta 10 je aktivní na všech 
typech mastnot a znečištění.  
Použitelnost Bety 10 nemá 
hranic. 

  

PROČ  Beta 10 díky své univerzálnosti zastane práci mnoha nejrůznějších produktů.  
Právě neomezenost  použití jej dělá velice ekonomikcým a bezkonkurenčním 
Je ideální pro Dům - Garáž - Zahradu  - Chalupu  - Kempink . Beta 10 je 
stejně dobře účinná pro čištění zaolejovaných částí strojů, mastných pečících 
trub či pro čištění zahradního nábytku anebo skvrn na textiliích.  
 
Právě eliminace skvrn z textilií je jednou z velkých předností Bety 10, a proto 
je vhodná pro silně znečištěné pracovní oděvy, trika, košile, manžety a límce, 
interiéry automobilů, čalounění, koberce, sedacích souprav, předložek apod. 
Účinek Beta 10 na textiliích (vlna, bavlna atd.) se projeví současně se 
zachováním barev.  Beta 10 si poradí i s nejodolnějšími skvrnami od trávy  
či červeného vína. 

  

JAK  Čištění a odmaš ťování veškerých povrch ů (kovy, plasty, d řevo, apod.): 
nastříkejte produkt na čištěný povrch a nechte několik málo minut působit, 
následně opláchněte vodou či setřete hadrem. 
 
Skvrny na pracovních od ěvech: pro nejlepší výsledek je vhodné produkt 
aplikovat před praním. Nastříkejte na skvrnu, jemně promněte a následně 
vložte do pračky. Postup lze použít rovněž pro pro manžety a límce košil.  
 
Sportovní obuv: produkt nastříkejte na obuv, nechte chvíli působit a 
následně operte či očistěte navlhčeným kartáčem. 
 
Čaloun ění aut a koberce: produkt nastříkejte na povrch, který je třeba 
očistit. Po několika vteřinách promněte skvrny a potom povrch očistěte 
vlhkým hadříkem anebo vhodným kartáčem. Výrobek neovlivňuje barvu 
textilií.  
 
Nepoužívejte na vlnu nebo ru čně barvené textilie.  

 

 

 

KDE Produkt Beta 10 může být použit v širokém rozsahu aplikací.Pro čištění 
v domácnosti obecně včetně všech povrchů a textilií. 
Kuchyně 
Pečící trouby 
Elektrické spotřebiče 
Okna a závěsy  
Sedačky a oděv z pravé kůže 
Radiátory 
Dveře 
Nábytek z umělé hmoty a stoly 
Povrchy z nerezové oceli a chromované povrchy 
Kola, motocykly, karavany, obytné přívěsy atd. 

  

  

BALENÍ  Kód výrobku  Dodávaná množství  Balení  

 

 

144.750 Láhev 750 ml  
s postřikovačem 

Karton 12 kusů 
 
 

 


