
      Univerzálny čistič  GEL NSF  
 

          Vysoko koncentrovaný odmasťovací prípravok so zvýšenou priľnavosťou 
 

 

75-50 

Oblasť použitia: 
Univerzálne použiteľná, mierne penivá, vodou riediteľná náhrada technického benzínu a 
ostatných odmasťovadiel. Získaním gélovej štruktúry po nariadení vodou je optimálny  na 
ručné aj strojové umývanie umývateľných povrchov, vrátane vertikálnych plôch v 
potravinárskom a farmaceutickom priemysle, poľnohospodárstve a prevádzkach na výrobu 
krmív.  
 
Spôsob použitia : 
Ku zmene viskozity čističa dochádza pridaním vody. Nariedený čistič nastriekajte 
priemyselným postrekovačom priamo na čistené miesto alebo plochu a nechajte pôsobiť až 
niekoľko minút. Čistený povrch následne dôkladne zotrite suchou handrou alebo opláchnite 
väčším množstvom vody. Pri aplikácii v potravinárskom priemysle vyčistené povrchy dôkladne 
opláchnite vodou! Čistič je vhodný pre ručné aj strojové tlakové umývanie a odmasťovanie. Pri 
čistení hliníkových a pozinkovaných povrchov používajte prípravok nariedený v pomere 1:30 
až 1:40 a vopred overte toleranciu čisteného povrchu k čističu.  
 
Vlastnosti výrobku : 
Po nariedení vodou vytvára vysoko viskóznu štruktúru, ktorá zaisťuje zvýšenú priľnavosť čističa 
k vertikálnym plochám. Odstraňuje zvyšky rastlinných a minerálnych olejov a tukov, voskov, 
bielkovín, živice, zvyškov farieb, atramentov a sadzí z kovových strojných povrchov, skla, gumy, 
betónu, dreva, kameňa, plastov, textilu, nábytku, podláh a ostatných umývateľných povrchov. 
Poskytuje krátkodobú antikoróznu ochranu ošetrených plôch.   
 
• NSF A registrácia č. 154313  
• Po nariedení vytvára gélovú štruktúru   
• Použiteľný na všetky umývateľné povrchy  
• Vysoko účinný už pri bežných izbových teplotách  
• Možnosť ohrevu až na +60oC 
• Riediteľný vodou  do pomeru až 1:40  
• pH  cca 12,5   (10% roztok) 
• Na pozinkovaný povrch a eloxovaný hliník používať nariadený vodou v pomeru 1:30 až 1:40 
• Nezanecháva zvyšky  
• Nehorľavý  
 

 

 

Bezpečnostné pokyny : 
Dodržiavajte   bezpečnostné   pokyny   uvedené   na   obale   a   karte bezpečnostných  údajov  
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.  

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. 

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 


