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Sprej na ušľachtilú oceľ NSF
Profesionálny čistiaci sprej na nerezové povrchy

Oblasť použitia:
Sprej na čistenie a ochranu nerezových plôch a ostatných kovových, keramických
a umelohmotných povrchov vo farmaceutickom, potravinárskom, nápojovom
a krmivárskom priemysle, veľkokapacitných kuchyniach, gastronomických prevádzkach,
nemocniciach, bankách a prevádzkach zameraných na výrobu z nerezových materiálov.
Spôsob použitia :
Sprej aplikujte z cca. 30 cm vzdialenosti na čistenú plochu a následne doleštite
suchým jemných textilom. Nečistoty a odtlačky prstov je možné opätovne
z ošetrených povrchov ľahko odstrániť preleštením povrchu suchým textilom.
Vlastnosti výrobku:
Ideálny produkt na čistenie, ochranu a finálnu úpravu nerezových a ostatných hladkých
povrchov. Veľmi ľahko odstraňuje prach, nečistoty a odtlačky prstov a zanecháva
dokonale ošetrený lesklý povrch. Vhodný na použitie v prevádzkach, kde sa
predpokladá náhodný kontakt s potravinami.
•
•
•
•
•

NSF registrácia č. 143238
Antistatický účinok
Nezanecháva šmuhy
Inertný k čisteným povrchom
Nízka spotreba

Príklady použitia:
•
•
•
•

Údržba moderných veľkokuchynských prevádzok
Čistenie nerezových povrchov v interiéroch
Upratovanie v jedálňach a stravovacích zariadeniach
Čistenie a finálna úprava nerezových povrchov výrobkov pred expedíciou

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť
podkladového povrchu. Likvidácia musí zodpovedať platnej právne norme o likvidácii
použitých rezných olejov.

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk
Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .
nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

