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1 CLE 101

Vlhké čisticí utěrky na TFT, LCD,TV, Laptopy, ploché obrazovky, PDA, LCD, plazmové obrazovky, povrstvené a
nepovrstvené skleněné plochy . Čisticí roztok neobsahuje alkohol. Utěrky odstraňují jemně a účinně prach i špínu a
zachovávají antistatické účinky. K dosažení vysokého čisticího efektu vyleštěte mikroaktivní utěrkou Clenium.

1 CLE 102

Vlhké čisticí utěrky na PC. (nepoužívat na TFT monitory). Utěrky navlhčené čisticím roztokem slouží k čištění
plastových i obrazovkových povrchů veškeré výpočetní i kancelářské techniky od usazeného prachu, mastných
nečistot, barviv, zbytků lepidel a,... K dosažení vysokého čisticího efektu vyleštěte mikroaktivní utěrkou Clenium.

1 CLE 103

Vlhké utěrky na čištění plastových povrchů výpočetní a kancelářské techniky s antistatickým efektem. Účinně
odstraňují usazený prach, mastnotu a zbytky lepidel, pigmentové nečistoty, barviva, zabraňují žloutnutí plastových
ploch. Nepostradatelné na čištění klávesnic a myší. Roztok je antistatický a odstraní i úporné nečistoty. Používejte s
týdenní frekvencí.

1 CLE 104

Čisticí roztok na čištění TFT/LCD/TV monitorů, notebooků, laptopů, plochých obrazovek, digitálních fotoaparátů
(čisticí roztok není vhodný na objektivy), navigačních zařízení, mobilních telefonů a dalších zobrazovacích ploch.
Čisticí roztok neobsahuje alkohol .Používejte v kombinaci s mikroaktivní utěrkou CLENIUM.

1 CLE 105

Antistatický čisticí roztok na pravidelnou údržbu pastových částí počítačů s desinfekčními účinky. Roztok nastříkejte
na mikroaktivní utěrku CLENIUM a opakovaně vytírejte čištěnou plochu. Roztok je antistatický a odstraní i úporné
nečistoty. Používejte s týdenní frekvencí.

1 CLE 106

Čisticí roztok na čištění TFT/LCD/TV monitorů, notebooků, laptopů, plochých obrazovek, digitálních fotoaparátů
(čisticí roztok není vhodný na objektivy), navigačních zařízení, mobilních telefonů a dalších zobrazovacích ploch.
Čisticí roztok neobsahuje alkohol .Používejte v kombinaci s mikroaktivní utěrkou CLENIUM.

1 CLE 107

Antistatická čisticí pěna na čištění TFT/LCD/TV monitorů. Bez alkoholu a abraziv. Odstraňuje všechny nečistoty i
otisky prstů . Aplikuje se přímo, na čištěnou plochu, uvolněná nečistota se odstraňí mikroaktivní utěrkou CLENIUM.
Antistatický účinek ochraňuje vyčištěné plochy proti dalšímu usazování prachu.

1 CLE 108

Vysoce účinný tlakový sprej se stlačeným hořlavým plynem je vhodný k čištění obzvlášť citlivých nebo
nepřístupných míst elektronických zařízení ( klávesnic, CD/DVD mechanik, tiskáren, faxů, vnitřků počítačů, tiskáren,
(kamer,objektivů..) atd. Plastový tlakový nástavec umožňuje plyn snadno aplikovat i do obtížně přístupných míst.

1 CLE 109

Mikroaktivní utěrka CLENIUM je vhodná na suché i mokré čištění TFT/LCD/TV monitorů, notebooků, laptopů,
plochých a dalších zobrazovacích ploch . Je vhodná i na čištění objektivů. K unikátním vlastnostem patří vysoká
savost a rychlé schnutí. Při použití absolutně nezanechává šmouhy, její hebkost a měkost zaručuje čištění bez
poškrábání.

1 CLE 110

Čisticí sada na čištění TFT/LCD/TV monitorů, notebooků, laptopů, plochých obrazovek, digitálních
fotoaparátů,navigačních zařízení, mobilních telefonů a dalších zobrazovacích ploch. Čisticí roztok neobsahuje
alkohol. Mikroaktivní utěrka je vhodná i na čištění objektivů.

1 CLE 111

Vlhké čisticí utěrky na TFT, LCD,TV, Laptopy, ploché obrazovky, PDA, LCD, plazmové obrazovky, povrstvené a
nepovrstvené skleněné plochy . Čisticí roztok neobsahuje alkohol. Utěrky odstraňují jemně a účinně prach i špínu a
zachovávají antistatické účinky. K dosažení vysokého čisticího efektu vyleštěte mikroaktivní utěrkou Clenium.

1 CLE 112

Čistič na bílé tabule. Rychle a efektivně čistí povrchy bílých tabulí. Aplikuje se přímo na tabuli, nechá se krátce
působit, uvolněná nečistotu se dosucha vytře stíracími utěrkami CLENIUM 1CLE 117. Tabule před dalším použitím
musí být suchá.

1 CLE 113

Vlhké čisticí utěrky na TFT, LCD,TV, Laptopy, ploché obrazovky, PDA, LCD, plazmové obrazovky, povrstvené a
nepovrstvené skleněné plochy . Čisticí roztok neobsahuje alkohol. Utěrky odstraňují jemně a účinně prach i špínu a
zachovávají antistatické účinky. K dosažení vysokého čisticího efektu vyleštěte mikroaktivní utěrkou Clenium.
Náhradné plnění k 1CLE101.

1 CLE 114

Vlhké utěrky na čištění plastových povrchů výpočetní a kancelářské techniky s antistatickým efektem. Účinně
odstraňují usazený prach, mastnotu a zbytky lepidel, pigmentové nečistoty, barviva, zabraňují žloutnutí plastových
ploch. Nepostradatelné na čištění klávesnic a myší. Roztok je antistatický a odstraní i úporné nečistoty. Používejte s
týdenní frekvencí. Náhradné plnění k 1CLE103.

1 CLE 115

Mikroaktivní utěrka CLENIUM -PRE je vhodná na suché i mokré čištění všech povrchů t i velice citlivých povrchů. (
objektiy ,..) K unikátním vlastnostem patří vysoká savost a rychlé schnutí. Při použití absolutně nezanechává
šmouhy, její hebkost a měkost zaručuje čištění bez poškrábání. Je několikanásobně použitelná. Utěrka zachovává
antostatický efekt vytbořený roztoky, je antialergická.

1 CLE 116

Čisticí utěrky na TFT, LCD,TV, Laptopy, ploché obrazovky, PDA, LCD, plazmové obrazovky, povrstvené a
nepovrstvené skleněné plochy v kombinaci vlhká/suchá.Vlhká utěrka obsahuje jemný a účinný roztok bez alkoholu.
Suchá utěrka zaručuje dosažení vysokého čisticího efektu.

1 CLE 117

Jemné a velice savé suché utěrky 16 x 20 cm, 100 ks. Ideální pro použití s čisticími roztoky na bílé tabule. Neškodí
životnímu prostředí a nedráždí pokožku. Dokonale ppřipraví tabuli po vyčištění čisticím roztokem na další použití.

1 CLE 118

Multimediální čisticí sada spojující efektivní vlastnosti roztoku na TFT/LCD /TV a roztoku na plasty. Sada navíc
obsahuje 10 mikroaktivních utěrek pro všeobecné použití a 3 tyčinky s mikrofází na vyčištění těžko dostupných
míst.
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