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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

POWER SHOES-IT

PSI

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

Obuwie robocze, rękawice, kaski, czy ochraniacze 
towarzyszą nam niemalże codziennie podczas 
wykonywania pracy i powinniśmy odpowiednio o 
nie dbać, aby swoją pracę wykonywać w 
bezpieczny i higieniczny sposób, dodatkowo nie 
martwiąc się o nieprzyjemne zapachy (obuwie)
P O W E R  S H O E S - I T  j e s t  ś r o d k i e m  o  
właściwościach odświeżających do stosowania w 
wnętrzach butów, jak również do pozostałych 
akcesoriów roboczych.

Stan - ciecz
Kolor - bezbarwny
Zapach - charakterystyczny dla użytych komponentów
Temperatura zapłonu [ C]: ˂ 0°C
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny

POWER SHOES-IT skutecznie nadaje się do 
odświeżania butów roboczych, rękawic roboczych, 
kasków, ochraniaczy, odzieży roboczej, ale także do 
obuwia codziennego, butów sportowych, butów 
motocyklowych, butów rowerowych, łyżew, rolek, 
kasków, odzieży motocyklowej, ochraniaczy sportowych, 
stabilizatorów, rękawic i rękawiczek sportowych.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                     Nazwa                                Opakowanie                        Rodzaj

PSI                           POWER SHOES-IT                   aerozol 500 ml           Ochrona powierzchni

SHOES-IT

PROFESJONALNY ŚRODEK
O WŁAŚCIWOŚCIACH ODŚWIEŻAJĄCYCH

DO OBUWIA I SPRZĘTU ROBOCZEGO

                        Zoptymalizowana kompozycja 
                      Szybki i prosty w użyciu

Może być bezpiecznie stosowany na większości powierzchni
Łatwa aplikacja -występuje w postaci aerozolu

Szczególnie przydatny przy odświeżaniu obuwia roboczego
Bardzo szybko odparowuje - likwiduje nieprzyjemny zapach


