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Aktívne rastlinné činidlá

Ecstar
Pre značku Ecstar je dôležité uvedomelé rozhodovanie, ktoré 
sa týka nielen úspornosti, ale aj znižovania negatívnych vplyvov 
na životné prostredie a dôrazu na korporátne občianstvo. Sme 
presvedčení, že jediným rozumným riešením na zabezpečenie 
budúcnosti pre naše potomstvo je rovnováha medzi vyspelými 
japonskými technológiami, úspornosťou a ekologickou 
zodpovednosťou.

Čistiace prostriedky Ecstar

V sortimente výrobkov Ecstar sme začali používať aktívne 
rastlinné prímesi, odstránili sme umelé vône a aditíva a výrobky 
sme navrhli tak, aby boli ľahko mikrobiologicky rozložiteľné. 
Výrobky Ecstar sú účinné čistiace prostriedky, ktoré sú zároveň 
ekologické. Našim cieľom je využiť japonskú kvalitu, ktorá je 
príznačná pre značku Ecstar, aj v oblasti starostlivosti o životný 
priestor, no zároveň nezabúdať na environmentálnu uvedomelosť, 
ktorá je pre nás extrémne dôležitá. 

Ako sme dosiahli tento cieľ?

V našich výrobkoch sa nepoužívajú umelé chemikálie, výrobky 
sú nepenivé a nenachádzajú sa v nich homogenizačné činidlá. 
Výrobky Ecstar sú vysoko účinné a rýchlo sa rozkladajú. 
Jednou z ich výnimočných vlastností je aj fakt, že čistiaci 
prostriedok Ecstar sa opätovne aktivuje, ak je povrch vystavený 
vode po niekoľkých dňoch, pričom jeho účinnosť sa zachováva 
až do okamihu jeho úplného biologického rozloženia.

Výsledky laboratórnych skúšok

Skúšky nezávislého certifi kovaného laboratória dokazujú, že 
superkoncentrát, ktorý sa používa vo výrobkoch Ecstar, dokáže 
neutralizovať rôzne druhy plesní a bakteriálnych zárodkov 
vrátane čiernej plesne a baktérií e.coli, ktoré často spôsobujú 
angínu. Laboratórne skúšky zároveň potvrdili schopnosť výrobkov 
rozkladať oleje.

Základné vlastnosti

Cieľom značky Ecstar je zachovávať krásy našej 
planéty aj pre budúce generácie. 

Ďakujeme vám, že ste si vybrali Ecstar!

100 % EKOLOGICKÉ



Čistiaci prostriedok na čalúnenie

Auto. Sú takí, pre ktorých je najdôležitejší výkon, a sú aj takí, ktorým 
imponuje jeho tvar. Jedno však majú spoločné: páči sa im, keď je 
nablýskané a čisté. Čistiaci prostriedok na čalúnenie Ecstar dokáže 
vyčistiť aj zažratú a odolnú špinu! Ecstar je k špine a nečistotám 
nemilosrdný, no zároveň je priateľský k životnému prostrediu! Pred 
použitím vykonajte skúšku farebného odtieňa.

Návod na použitie

Pred použitím pretrepať. Znečistený povrch dôkladne navlhčite teplou 
vodou a následne naň nasprejujte čistiaci prostriedok na čalúnenie 
Ecstar, utrite ho handričkou z mikrovlákien a nechajte ho vyschnúť. 
Silné znečistenie alebo zažratá špina si môžu vyžadovať niekoľko cyklov 
čistenia. Na základe certifi kovaných skúšok sa preukázali antifungicídne 
a antibakteriálne účinky koncentrátu, ktorý sa používa vo výrobku.

Čistiaci prostriedok na sklo a zrkadlá
Sklenené povrchy vo vozidlách sa rýchlo zašpinia najmä 
v prípade, ak máte v rodine malé deti alebo zvieratá.

Čistiaci prostriedok na sklo a zrkadlá Ecstar nezanecháva 
kvapôčky a dokáže sa jednoducho vysporiadať aj s odolnou 
špinou – to všetko bez pomoci alkoholu! Nie je preto 
v uzatvorenom priestore dráždivý pre nosnú dutinu.

Po použití čistiaceho prostriedku na sklo a zrkadlá Ecstar bude 
následné znečisťovanie povrchu prebiehať pomalšie ako 
v prípade bežných čistiacich prostriedkov.

Návod na použitie

Čistiaci prostriedok Ecstar nasprejujte na znečistený sklenený 
povrch a utrite ho suchou bavlnenou handrou. V prípade zažratej 
špiny čistený povrch najprv navlhčite.

NEČISTOTY SÚ 
MINULOSŤOU! 
ČISTOTA JE 
BUDÚCNOSŤOU! 

VĎAKA 
PROSTRIEDKOM 
ECSTAR NEMÁ 
ŠPINAVÝ A MASTNÝ 
SKLENENÝ POVRCH 
ŽIADNU ŠANCU!

Univerzálny čistiaci prostriedok
Tento čistiaci prostriedok je vhodný nielen do domova, ale aj 
do vozidla, pretože je ideálny na čistenie plastových a kovových 
povrchov a odstraňovanie rôznych druhov nečistôt! Vďaka 
univerzálnemu čistiacemu prostriedku Ecstar už neexistuje povrch, 
ktorý by ste museli namáhavo čistiť. Prostriedok sa jednoducho 
používa, vďaka čomu sa čistenie výrazne zjednodušuje!

Náš univerzálny čistiaci prostriedok je možné používať na 
akomkoľvek vodeodolnom povrchu v domácnosti alebo vozidle. 
Na kovoch aj plastoch! 

Návod na použitie

Pred použitím pretrepať. V prípade zažratej špiny čistený povrch 
najprv navlhčite, nasprejujte naň univerzálny čistiaci prostriedok 
Ecstar, prostriedok nechajte niekoľko minút pôsobiť a na záver 
povrch utrite bavlnenou handrou alebo papierovým obrúskom. 
V prípade zažratej špiny čistený povrch najprv navlhčite.

URČENÝ NA 
DOKONALÉ 
ČISTENIE!

ŠPINAVÝ A MASTNÝ 


