
 

  
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
Препарат за почистване на сребро и злато 
EcoClean® специално разработен с цел 
безопасното и ефикасно отстраняване на окиси, 
грес, мазнини и други замърсители от деликатните 
метални връзки от злато и сребро, които влизат  в 
състава на елекртическо и електронно оборудване. 
(Направените тестовете и употребата на продукта 
показват изключително предпазващо действие 
срещу оксидиране/потъмняване).  
Биоразградим и разработен без съдържание на 
груби абразивни частици и токсични химикали, този 
продукт е безопасен за употреба и екологично 
чист.  
Допълнителната му употреба включва 
почистването на фини сребърни и златни бижута, 
сребърни сервизи за хранене и други. 
Потребителите на този продукт могат да се уверят 
в превъзходното почистващо и защитно действие, 
което той предлага, както и лесната му употреба, 
спрямо други продукти от този вид. 
Защитава сребърни бижута от потъмняване и 
окисляване до 24 месеца както и при контакт с 
кожата до 6 месеца. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Нетоксичен, не съдържа никакви вредни 
едновалентни радикали  
• Нулево съдържание на летливи органични 
съединения (ЛОС)  
 
 
 

 
 
• Премахва тъмни петна и предпазва от по-
нататъчно окисляване за срок до 2 години 
при нормални условия на складиране. 
• Добавките от парни инхибитори премахват 
необходимостта от постоянно почистване и 
полиране 
• Пастата съдържа много фин абразив, който не 
оставят никакви драскотини. 
• Защитава сребърни бижута при контакт с кожата 
до 6 месеца. 
 
ХАРАКТЕРНА УПОТРЕБА 
• Електрическо и електронно оборудване 
• Изделия и бижута от сребро и злато 
• Повърхности със сребърно или златно покритие 
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Паста - Нанесете умерено количество от продукта 
върху мястото, като изпозлвате дунапренен 
тампон,мека четка или гюдерия. 
За големи предмети,с внимателни движения 
натъркайте мястото. Избършете излишното 
количество и полирайте мястото, като използвате 
сух дунапренен тампон,гюдерия или мек плат. 
Частите могат веднага да се изплакнат с топла, 
течаща вода, след което да се подсушат с меко, 
сухо абсорбиращо парче плат.  По-силното 
окисляване може да изисква внимателно изтриване 
на съответната част, преди нейното изплакване.  

        
 



Течен – Потопете и избършете изделието с мек 
плат до премахване на окисите.  
Частите могат веднага да се изплакнат с вода, 
след което да се подсушат. 
Може да се изполва във вибрационна вана със мек 
абразив. 
 
 
ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
Препаратът за почистване на сребро и злато 
EcoClean® се предлага под формата на паста в 
кутия от 453 гр, по 6 броя в картонена кутия и течен 
в 19 литра туби. 
Съхранявайте при стайна температура. Пазете от 
замръзване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


