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STINGRAY GLASREINIGER
De perfecte glasreinigingsvloeistof voor alle glazen oppervlakken,  
met uitstekend reinigingsvermogen.

STINGRAY glasreiniger reinigt niet alleen uitstekend, 
maar maakt glas reinigen na verloop van tijd ook steeds 
eenvoudiger. Scotchgard™  
Protection maakt het verwijderen van vingerafdrukken, 
lippenstift en ook merkstiften veel eenvoudiger en  
efficiënter dan andere  
toonaangevende glasreinigers.  
STINGRAY glasreiniger droogt snel en streepvrij. 

POWERED BY:

•	Goede	glij-eigenschappen
•	Sneldrogend
•	Hoge	efficiëntie



www.ungerglobal.com

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

main red

PMS 1795C
C0  M96  Y90  K2

YOUTUBE LOGO SPECS

PRINT
gradient bottom

PMS 1815C
C13  M96  Y81  K54

on dark backgroundson light backgrounds

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

white

WHITE
C0  M0 Y0  K0

black

BLACK
C100 M100 Y100 K100

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
9 Planetary Ind. Est.
Willenhall, WV13 3XA
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com

150 ml SRL01 24

STINGRAY glasreiniger met 3M Scotchgard™ protection.
Modern onderzoek heeft het mogelijk gemaakt: Hoe vaker u de STINGRAY glasreiniger gebruikt, des 
te eenvoudiger kunnen vuil, vet en vingerafdrukken verwijderd worden. Dat bespaart enorm veel tijd. 
STINGRAY glasreiniger overtreft andere glasreinigers en dat is een groot voordeel voor u.
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STINGRAY	GLASREINIGER
Inhoud Art. Nr. VPE

•	De eerste glasreiniger met Scotchgard™ Protection

•	Werkt net zoals een sterke glasreiniger, maar dan 
zonder oplosmiddel en ammoniak

•	Reinigt en beschermt glas en andere silicagebaseerde 
oppervlakken zoals ongecoat graniet, keramiek en 
porselein

•	Eenvoudig verwijderen van vingerafdrukken, vet en 
merkstiften

•	Tot 3x betere verwijdering van vingerafdrukken*

•	Laat glas er langer schoon uitzien.

•	STINGRAY glasreiniger heeft <0.1% VOS (vluchtige 
organische stoffen)

•	Vermindert het beslaan van spiegels en andere glazen 
oppervlakken.

•	Droogt sneller dan andere geteste glasreinigers, dat 
bespaart tijd

•	Amerikaans patent aangevraagd

*Gebaseerd op glansmetingen na herhaaldelijk gebruik in het 3M-laboratorium

•	 Venster van binnen
•	Glazen spiegels en andere glazen spiegeloppervlakken
•	Binnenbeglazing
•	Ongecoat graniet, keramiek en porselein
•	Reinigt bovendien (zonder oppervlakbescherming) andere 

oppervlakken zoals RVS, chroom, aluminium, kunststof, 
acrylglas, etc.

•	Niet geschikt voor auto’s buiten, aquaria binnen of brillen.
*De beste resultaten worden behaald, als de glasreiniger uitsluitend op ongecoate, 
op siliciumdioxide gebaseerde materialen gebruikt wordt. 

TOEPASSINGEN

Productafbeeldingen kunnen afwijken. Alle prijzen zijn aanbevolen eindver-
bruikerprijzen excl. btw. Geldend zijn de algemene leverings- en betalings-
voorwaarden van Unger Germany GmbH. Alle informatie onder voorbehoud, 
wijzigingen voorbehouden.


