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Nedráždivý 

Šetrný k životnímu prostředí a lidskému zdraví

Aktivní rostlinné látky

Ecstar
Porozumění je pro společnost Ecstar důležité nejen z hlediska 
účinnosti, ale také z hlediska kvality s nízkým dopadem na životní 
prostředí a fi remní občanství. Věříme tomu, že budoucnost svým 
dětem zajistíme jedině rovnováhou mezi špičkovou japonskou 
technologií, účinností a odpovědností k životnímu prostředí.

Čisticí prostředky Ecstar

Produktová řada Ecstar je obohacena o aktivní rostlinné složky, 
neobsahuje umělé vůně a přísady a snadno se mikrobiologicky 
rozkládá. Ecstar je tedy nejen účinný a silný čisticí prostředek, ale 
také produkt velice šetrný k životnímu prostředí. Naším cílem je 
rozšířit japonskou kvalitu, charakteristickou pro Ecstar, na čistotu 
našeho životního prostředí a zároveň se nadále zaměřovat na 
porozumění životnímu prostředí, které je pro nás zásadní prioritou.

Jak to funguje?

Naše produkty jsou bez umělých chemikálií, v podstatě 
nevytvářejí pěnu a neobsahují žádná homogenizační činidla. 
Produkty Ecstar jsou mimořádně účinné a v podstatě době se 
rozkládají. Jednou ze zvláštních vlastností čisticího prostředku 
je jeho schopnost se znovu aktivovat, když je ošetřený povrch 
produktem Ecstar během několika dnů znovu vystaven vodě. 
Produkt je tak znovu účinný až do úplného biologického rozkladu.

Výsledky laboratorních testů

Test provedený nezávislou autorizovanou laboratoří dokazuje, 
že superkoncentrát používaný v produktech Ecstar je schopen 
neutralizovat různé typy hub a bakteriálních kmenů, včetně 
bakterií černých plísní a E.coli, které jsou často příčinou bolesti 
v krku. Laboratorním testem je rovněž prokázán účinek rozkladu 
oleje v produktu.

Klíčové vlastnosti

Ecstar se zaměřuje na zachování krásy naší Země 
i pro příští generace. 

Děkujeme, že jste si vybrali Ecstar!
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Čistič čalounění

Vozidlo. Někteří ho milují pro jeho výkon, někteří pro jeho vzhled. 
Jedna věc je však jistá: milujete ho, pokud je čisté uvnitř i zvenčí. 
Čistič čalounění Ecstar si poradí i s nepříjemnými a odolnými 
nečistotami! Ecstar je nemilosrdný vůči nečistotám a zároveň šetrný 
k životnímu prostředí k životnímu prostředí! Před použitím proveďte 
test barevnosti.

Návod k použití

Před použitím protřepejte. Znečištěný povrch důkladně navlhčete 
pokud možno teplou vodou, pak na něj nastříkejte čisticí přípravek 
Ecstar, otřete jej hadříkem z mikrovlákna a nechte uschnout. Silné 
znečištění nebo staré nečistoty mohou vyžadovat zopakování postupu 
čištění. Autorizované testy prokazují fungicidní a baktericidní účinky 
koncentrátu použitého v produktu.

Čistič skla a zrcadel
Skleněné povrchy v automobilech se brzy velmi zašpiní, zejména 
pokud jsou v rodině děti nebo domácí zvířata.

Neodkapávající čistič skla a zrcadel Ecstar schne bez zanechání 
skvrn a snadno si poradí i s odolně vypadajícími nečistotami – a to 
vše bez alkoholu! To znamená, že nedráždí sliznice ani v uzavřených 
prostorách.

Pokud používáte neodkapávající čistič skla a zrcadel Ecstar, 
očištěné plochy se opět zašpiní pomaleji než při použití běžných 
čisticích prostředků.

Návod k použití

Nastříkejte Ecstar na znečištěný skleněný povrch a poté jej 
otřete suchým bavlněným hadříkem. Chcete-li odstranit odolné 
nečistoty, povrch před čištěním nejprve navlhčete.

SBOHEM ŠPÍNO! 
ČISTOTO BUĎ VÍTÁNA! 

S PRODUKTEM 
ECSTAR JIŽ 
NEBUDOU ŽÁDNÉ 
SKLENĚNÉ 
POVRCHY ŠPINAVÉ 
A MASTNÉ!

Univerzální čistič povrchů
Můžete ho používat ve svém bytě nebo vozidle, neboť je ideální 
k čištění plastových a kovových povrchů a odstraňování různých 
druhů znečištění! S univerzálním čističem povrchů Ecstar se již 
nebudete muset přemlouvat k úklidu. Jeho použití je tak snadné 
a zábavné, že se čištění od této chvíle stane vaším koníčkem!

Náš univerzální čistič povrchů lze použít na jakékoli povrchy ve 
vašem bytě nebo vozidle, které nejsou citlivé na vodu. 
Ať už je to kov nebo plast! 

Návod k použití

Před použitím dobře protřepejte. Chcete-li odstranit odolné 
nečistoty, navlhčete čištěný povrch, nastříkejte na něj univerzální 
čisticí prostředek Ecstar, nechte ho několik minut působit, pak 
jej otřete suchým hadříkem nebo ubrouskem. Chcete-li odstranit 
odolné nečistoty, povrch před čištěním nejprve navlhčete.

NAVRŽENO PRO 
DOKONALÉ 
ČIŠTĚNÍ!


