
Clear View 

OCHRANNÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK A LEŠTĚNKA NA PLAST 

 Leští a chrání čiré i barvené plasty 

 Nezanechává zbytky – vyčistí a vysoce vyleští povrch 

 Vyplní jemné rýhy a sníží jejich viditelnost 

 Snadno se nastříká a setře  

 Rychle navoskuje malé plochy 

 Antistatický, odpuzuje prach 

 

NAVRŽENO PRO VŠECHNY PLASTY. 

 

POZOR: Obsah je pod stálým tlakem. Přečtete si upozornění na zadní straně.  

Hmotnost obsahu: 368 g  

AVIATION LABORATORIES, INC.  

 

Zadní strana   

 

Clear View 

 

OCHRANNÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK A LEŠTĚNKA NA PLAST 

Oživte výrobky z plastu novým Clear View Ochranným čisticím prostředkem a leštěnkou na 

plast. Vyvinut k čištění, ochraně a leštění všech typů čirých a barevných plastů. Tento Clear 

View výrobek je výborný pro čirá měkká vinylová okna a panely jako kryty člunů a skládací 

střechy pro SUV automobily, čelní skla motocyklů a letounů, ochranné štíty, ochranné brýle, 

sluneční brýle. Lze použit pro rychlé navoskování jakéhokoliv plastového nebo lakovaného 

povrchu.  

 

NÁVOD K POUŽITÍ: Dobře protřepejte. Držte nádobku 15-30 cm od ošetřovaného 

povrchu. Jemně postříkejte. Rovnoměrně rozetřete a přeleštěte čistým, suchým hadříkem. 

NEPOUŽÍVEJTE PAPÍROVÉ UBROUSKY NA PLASTOVÉ POVRCHY. 

 



UPOZORNĚNÍ: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ! Obsah je pod stálým tlakem. 

Výrobek by měl být uchováván v dostatečně vzdálenosti od ohně a jiných možných zdrojů 

ohně. Vystavení vysokým teplotám může způsobit explozi. Neskladujte na přímém slunečním 

světle nebo v blízkosti zdrojů tepla. Používejte jen v dobře větraných místnostech. Vyhněte se 

dlouhodobému vdechování výparů a/nebo aerosolu. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. 

Úmyslné zneužití výrobku koncentrací a inhalací obsahu může být zdraví škodlivé nebo 

smrtelné.  

 

OBSAH: Obsahuje Propan (74-78-6), Isobutan (75-28-5), ropné destiláty (65742-89-8) 

 

PRVNÍ POMOC: V případě zasažení očí nebo kůže, oplachujte vodou po dobu 15 minut. 

V případě spolknutí hrozí zdravotní potíže i s následkem smrti. Nevyvolávejte zvracení. 

V případě vdechnutí většího množství vyjděte na čerstvý vzduch. V případě obtíží s dýcháním 

podejte kyslík. Při vážném vystavení se výparům/kontaktu přivolejte lékařskou pomoc.  

 

Výrobce: Aviation Laboratories, Inc.  

Houston, TX – USA 77092 

Tel.: (713) 864-6677 800-256-6876 

PART NO. CV-16 

Vyrobeno v USA 

1996 CLEAR VIEW je ochrannou známkou AVIATION LABORATORIES 

800-256-6876  www.avlab.com 

 

http://www.avlab.com/

