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Super pěna
Super pěna WIKO je vysoce účinný čistící prostředek s mnohostranným 
použitím, který skvrny odstraňuje rychle a šetrně. Díky pečlivě sladěné 
kompozici rozpouštědel a čistících prostředků odstraňuje Super pěna WIKO i 
zvlášť těžko odstranitelné skvrny jako jsou mastné skvrny, skvrny od olejů 
nebo asfaltu. Je-li Super pěna správně použita, nezanechá po čištění žádné 
znatelné okraje. 

Velikost obalů Označení

Dóza 400 ml ASUS.D400

Oblast použití

Super pěna WIKO má kromě mnohostranného použití tři hlavní oblasti využití: 

Auto

 V oblasti péče o auto čistí Super pěna bez problémů sklo a 
chromované díly a díly z umělé hmoty. 

 Z karoserie a předních skel odstraňuje nalepený hmyz, skvrny od 
maziv a nečistoty. 

 Super pěnu lze využít k „mytí“ motoru. 

Domácnost

 Odstraňuje skvrny z koberců, polštářů a podobně
 Odstraňuje špinavý povlak z oken, rámů oken, dlaždic a lakovaných ploch.
 Osvěžuje vzhled matných a zašlých umělých hmot. 

Sport a hobby

● Surfovací prkna a plachty, lakované plochy člunů, motorkářské kombinézy, kola a sportovní nářadí jako jsou lyže 
a lyžařské boty. 

Vlastnosti

 Účinný pěnový čistič se zkrášlujícím účinkem. 
 Vynikající čistící prostředek nezanechávající okraje.
 Výsledky péče jsou dlouhodobé.

Použití

Před použitím nádobu s aerosolem intenzivně protřepávejte po dobu asi 2 minut, zkusmo stříkněte a pak Super pěnu 
křížem naneste ze vzdálenosti 20 – 30 cm na čištěnou plochu a nechte krátce působit. Pak místo vyčistěte mokrou 
houbou nebo kůží na čištění oken. Jedná-li se o silné zašpinění, je třeba postup několikrát opakovat. Vzhledem k tomu, 
že složení textilních vláken a zejména jejich vybarvení se může případ od případu silně lišit, doporučujeme před 
vlastním čištěním vyzkoušet účinek Super pěny na některém skrytém místě. 

Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a 
nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, 
doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky Žádný závazek nevyplývá ani z těchto pokynů či z ústní, 
případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.
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