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Κωδ: ΡΕΡΜΑ 
PERMA CLEAR 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
PERMA CLEAR WINDSCREEN STAY CLEAN 
• Όταν το µπουκάλι νερού του παρµπρίζ θέλει γέµισµα, προσθέστε τη σωστή ποσότητα του Perma Clear Stay Clean στο 

µπουκάλι και γεµίστε το µε καθαρό νερό. 
• Καθαρίστε το παρµπρίζ καλά για να αφαιρέσετε όλες τις βροµιές, λίπη και έντοµα. 
• Για φυσιολογικές συνθήκες, µε θερµοκρασίες µέχρι 0°C, προσθέστε ένα µέρος Perma Clear Stay Clean σε 20 µέρη νερό, µέσα 

στο µπουκάλι νερού. 
20% (5 καπάκια) του Windscreen Stay Clean σε µπουκάλι νερού 3 λίτρων. 
30% (8 καπάκια) του Windscreen Stay Clean σε µπουκάλι νερού 5 λίτρων. 

• Γεµίστε το µπουκάλι νερού µε καθαρό, κρύο νερό. 
• Αν αναµένετε ψυχρότερες συνθήκες, αυξήστε το ποσό του Perma Clear στο µπουκάλι νερού ως ακολούθως: 1 µέρος Perma 

Clear Stay Clean σε 6 µέρη νερού στο µπουκάλι νερού. 
30% (8 καπάκια) του Windscreen Stay Clean σε µπουκάλι νερού 3 λίτρων. 
50% (10 καπάκια) του Windscreen Stay Clean σε µπουκάλι νερού 5 λίτρων. 

• ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 
• Ενεργοποιήστε το σύστηµα πλυσίµατος και τους υαλοκαθαριστήρες και επαναλάβετε όσο χρειάζεται. 
• Η στρώση διατηρείται αυτόµατα κάθε φορά που λειτουργείτε το σύστηµα πλυσίµατος και τους υαλοκαθαριστήρες. 
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Εξωτερική χρήση. Μην το καταπίνετε. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. Κρατήστε το προϊόν µακριά από τα 
παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης µην προκαλέσετε εµετό, ζητήστε ιατρική βοήθεια άµεσα και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. 
 
Perma Clear Pro Clean 
Πάντα να ανακινείτε το µπουκάλι καλά πριν την χρήση. Ψεκάστε οµοιόµορφα στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. 
Σκουπίστε και γυαλίστε χρησιµοποιώντας µία καθαρή και στεγνή χαρτοπετσέτα. Για πολύ βρόµικες επιφάνειες, χρησιµοποιήστε 
ένα πανάκι από µικρο-ίνες. Γυαλίστε µέχρι να στεγνώσει και η επιφάνεια να είναι καθαρή, χωρίς γραµµές. Επαναλάβετε αν 
χρειάζεται.  
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Εξωτερική χρήση. Μην το καταπίνετε. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. Κρατήστε το προϊόν µακριά από τα 
παιδιά. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε καλά µε κρύο νερό. 
 
Perma Clear Clean & Coat για τζάµια αυτοκινήτων 
Πάντα να ανακινείτε το µπουκάλι καλά πριν την χρήση. Ενεργοποιήστε το ψεκαστικό µερικές φορές σε µια χαρτοπετσέτα πριν 
την χρήση.  
Μην το χρησιµοποιείτε όταν το τζάµι είναι καυτό από τον ήλιο.  
Αν το τζάµι είναι πολύ βρόµικο, καθαρίστε το καλά και στεγνώστε το πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν.  
Ψεκάστε οµοιόµορφα το τζάµι που θέλετε να καθαρίσετε και σκουπίστε για να απλώσετε το προϊόν αµέσως (µην αφήσετε το 
προϊόν να στεγνώσει µόνο του).  
Χρησιµοποιήστε µία καθαρή και στεγνή χαρτοπετσέτα ή ένα πανάκι χωρίς χνούδια για να απλώσετε το προϊόν και συνεχίστε να 
σκουπίζετε/γυαλίζετε οµοιόµορφα πάνω στην περιοχή µέχρι και στις γωνίες, µέχρι να στεγνώσετε την περιοχή. Γυαλίστε το τζάµι 
µε ένα µαλακό, στεγνό πανί ή χαρτοπετσέτα µέχρι να είναι καθαρό και να γυαλίζει. 
Για καλύτερα αποτελέσµατα όταν καθαρίζετε µεγαλύτερες επιφάνειες, καθαρίστε και γυαλίστε µία µικρότερη περιοχή του 
τζαµιού κάθε φορά) όχι περισσότερο του ¼ του συνολικού τζαµιού, πριν προχωρήσετε.  
Σκουπίστε αµέσως πιτσιλιές από όλες τις επιφάνειες.  
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Πολύ εύφλεκτο. Φυλάξτε το µακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε. 
Εξωτερική χρήση. Μην το καταπίνετε. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Οι αναθυµιάσεις µπορεί να προκαλέσουν 
υπνηλία και ζάλη. Σε περίπτωση κατάποσης, µην προκαλέσετε εµετό, ζητήστε ιατρική βοήθεια άµεσα και δείξτε το δοχείο ή την 
ετικέτα. Κρατήστε το προϊόν µακριά από τα παιδιά.  
 
Perma Clear Autoglass Stay Clean AntiMist System – κατά της συγκέντρωσης υδρατµών στο παρµπρίζ 
Ψεκάστε οµοιόµορφα στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. Γυαλίστε χρησιµοποιώντας ένα πανάκι χωρίς χνούδια ή µια 
χαρτοπετσέτα. Επαναλάβετε την εφαρµογή όσο χρειάζεται σε πολύ προβληµατικές περιοχές.  
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Εξωτερική χρήση. Μην το καταπίνετε. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. Κρατήστε το προϊόν µακριά από τα 
παιδιά. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε καλά µε κρύο νερό. 
 
 

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250 
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων (όλο το 24ωρο): 210 7793777 

 


