
Zmywalny  marker  do  szkła. Może  być 
stosowany  zarówno  wewnątrz  jak  i  na 
zewnątrz. 
Sposób  użycia: 1. Dobrze  wstrząsnąć.  2. 
Zdjąć  nakrętkę  i  delikatnie  docisnąć 
końcówkę  do  momentu  aż  nasiąknie 
tuszem. Już można pisać.  3. Przechowywać 
w  pozycji  poziomej  z  szczelnie  dociśniętą 
nakrętką.
Aby  usunąć  napisy  stworzone  markerem 
użyj dowolnego środka do czyszczenia szyb 
w  sprayu.  Pozwól  aby  napis  nasiąkł 
środkiem przez 1 minutę. Zetrzyj za pomocą 
ręcznika papierowego lub szmatki. 
UWAGA: Używać  wyłącznie  zgodnie  z 
zaleceniami.  Marker  może  być  trudny  do 
usunięcia gdy zostanie zastosowany na plastiku, 
tekstyliach,  papierze  i  porowatych 
powierzchniach.  Dobrze  schodzi  wyłącznie  ze 
szkła. Nie stosować na lakierze samochodowym. 
Dystrybutor:
Spinex-Stępniak Spółka Jawna
ul.Paganiniego 3a
www.sklep.spinex.pl
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